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Občinski informator

številka 179
Vransko, 30. 6. 2021

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: suzana.felicijan@zktsvransko.si 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Akelei, d. o. o.
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, 
OŠ Vransko-Tabor, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, PGD Vransko, 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik,  PD Vransko, NK Vransko, DUTŽO Vransko, 
MGC Vransko, Petra Korenak, Jan Gregorc, Tone Tavčer  

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za 
kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva 
v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja.

Naslednja številka izide 30. 8. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 8. 2021 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 2700 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.
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Beseda župana / Beseda poslanca

Zaradi intenzivnega cepljenja prebivalcev Slovenije se je 
epidemiološka slika bistveno popravila. Precepljenost bo 
omogočila vrnitev v normalno življenje, cepiva pa so v tem 
trenutku edino realno upanje, da se epidemija, ki je doslej 
pri nas terjala že preko 4000 življenj, ne bo ponovila tudi v 
naslednji hladni sezoni. 
 
Cepljenje je brezplačno in prostovoljno. Odločitev zanj je 
tako v rokah vsakega posameznika. Je tudi izraz solidarnosti 
s tistimi, ki so krhkega zdravja in v primeru okužbe podvrženi 
resnim zapletom ali celo smrti (praviloma starejši in osebe s 
kroničnimi obolenji dihal, sladkorno boleznijo, srčno-žilnimi 
boleznimi, rakom ipd.). 

Na cepljenje se lahko naročite po telefonu pri osebnem 
zdravniku (dr. Pavla Rode Zalokar – 03 703 15 22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 00) ali po spletu preko portala zVEM 
na spletni povezavi

https://zvem.ezdrav.si/cepljenje.

Odgovore na pogosta vprašanja in dileme v zvezi s cepljenjem najdete na spletni povezavi https://www.cepimose.si/
cepljenje-proti-covidu-19/pogosta-vprasanja-in-odgovori/.

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi!

Franc Sušnik, župan

Skupnost je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši 
posameznik.
Družba mora zagotoviti, predvsem pa politiki, da noben 
posameznik ali skupina ne živi pod mejo socialne varnosti.
Tega se ta vlada zaveda.

Zakon, ki vzpostavlja podlago za izplačilo neizplačanih 
dodatkov za pomoč in postrežbo za slepe osebe od začetka 
leta 2003 do konca leta 2016, smo sredi junija potrdili na 
odboru za delo, v juliju pa pričakujemo, da bo sprejet tudi 
na plenarni seji.

Žalostno je, da slepi in slabovidni 14 let niso dobili tistega, 
kar jim pripada.
Ministrstvo za delo pod trenutno vlado to rešuje.
Vsem upravičencem bo dodatek izplačan za nazaj za vsak 
mesec, ko so imeli izpolnjene pogoje za prejemanje dodatka 
za pomoč in postrežbo, pa ga niso prejemali.
Odpravljamo krivice. Korak za korakom.
Veliko ljudem smo že pomagali, mnogim še bomo.

Aleksander Reberšek

Začetek obnove vozišča državne ceste R2-447 Ločica (Vransko)–Šentrupert je predviden v mesecu juliju 2021, rok dokončanja 
del pa (v kolikor bodo vremenske razmere ugodne, vreme suho, brez padavin) v mesecu oktobru 2021.

Dejanja štejejo! 

Aleksander Reberšek

Čas je, da se življenje vrne v normalne tirnice. Cepimo se!

Neizplačani dodatek za pomoč in postrežbo za slepe osebe

Državna cesta R2-447 Ločica (Vransko)–Šentrupert
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Zgodilo se je

Občinski svet Občine Vransko je na 16. redni seji, ki je bila 
v torek, 15. 6. 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma 
Vransko obravnaval in odločil o naslednjih zadevah:

• pregledal sklepe in potrdil zapisnika 15. redne in 10. 
dopisne seje občinskega sveta;

• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov 
Danila Štanteta, Brede Čvan, Jožeta Matka, Sonje Cencelj 
in Nataše Juhart; 

• sprejel Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2020;

• sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko«;

• opravil prvo obravnavo Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju občine Vransko ter ga posredoval v 30-dnevno 
javno obravnavo;

• opravil prvo obravnavo Odloka o pokopališkem redu 
v Občini Vransko ter ga posredoval v 30-dnevno javno 
obravnavo;

• sprejel sklep o sofinanciranju nabave gasilskih vozil za 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in PGD Ločica pri Vranskem 
v obdobju 2021–2028;

• sprejel sklep o sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite 
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko v 
letu 2021;

• sprejel Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko; 

• potrdil sistematizacijo delovnih mest v Vrtcu Vransko v 
šolskem letu 2020/21;

• sprejel sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega 
predmeta nemščine v Osnovni šoli Vransko; 

• podal soglasje k Programu dela, finančnemu in 
kadrovskemu načrtu Zdravstvenega doma »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec za leto 2021;

• podal soglasje k imenovanju Jolande Železnik za 
direktorico Medobčinske splošne knjižnice Žalec v 
obdobju 2022-2027;

• se seznanil z letnim poročilom Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d. o. o., za leto 2020;

• se seznanil s končnim poročilom Nadzornega odbora 
Občine Vransko o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2019;

• se seznanil z vsebino sestanka na temo problematike 
lokalne ceste Prekopa–Podvrh v naselju Prekopa.

Zvočni posnetek seje in obravnavano gradivo sta dosegljiva na 
spletnem naslovu https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/
obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/.

Občinska uprava

Nova pridobitev zagotavlja boljšo dostopnost do 
zobozdravstvenih storitev za prebivalce Spodnje Savinjske 
doline in s tem izboljšuje kakovost primarnega javnega 
zdravstva.  
 
V Zdravstvenem domu na Vranskem so v sredo 9. junija 
odprli novo zobozdravstveno ambulanto za odrasle. Krajše 
slovesnosti so se udeležili tudi poslanca v DZ Aleksander 
Reberšek in Nik Prebil ter župani Franc Sušnik, Janko Kos, 
Vinko Debelak in Marko Semprimožnik. 

O novi pridobitvi je govorila direktorica ZD Žalec dr. Hana 
Šuster Erjavec, ki je poudarila, da je pričel glede glede na 
zaznane potrebe po okrepitvi zobozdravstva za odrasle  
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate Žalec« že konec leta 2019 
aktivnosti za pridobitev nove zobne ambulante za odrasle. Pri 
njihovih prizadevanjih sta jim bila v veliko pomoč poslanca DZ 
Nik Prebil in Aleksander Reberšek ter župana občin Vransko in 
Žalec, Franc Sušnik in Janko Kos. Tako so s skupnimi močmi 
pridobili novo širitev programa in uresničili delovanje prve 
ambulante za zobozdravstveno varstvo odraslih, ki je svoje 

prostore dobila v Zdravstveni postaji Vransko. 

Zadnjih petnajst let namreč ZD Žalec ni imel svoje zobne 
ambulante za odrasle. Vsi zobozdravniki za odrasle, tudi tisti, 
ki svoje delo opravljajo v prostorih ZD v Žalcu in na Vranskem, 
imajo koncesijo. Na območju Spodnje Savinjske doline je tako 
delovalo 12 ambulant za odraslo zobozdravstvo in tem se je 
januarja pridružila nova ambulanta pod okriljem ZD Žalec na 
enoti Vransko. Za odrasle v dolini sedaj skrbi 13 zobozdravnic in 
zobozdravnikov. Ker pa je večina ambulant že polno zasedenih, 
je nova ambulanta izjemna pridobitev za prebivalce te doline. 

Za delo v ambulanti smo zaposlili zobozdravnika Nika Šulerja in 
tehnika Davida Drofenika. Nova ambulanta je začela delovati 
11. januarja 2021, sprva v prostorih otroške zobne ambulante 
na Vranskem, ki jo je ZD prevzel od koncesionarke že leta 2018. 
Od 1. aprila 2021 pa je ambulanta začela delovati v svojih novih 
prostorih, ki so jih v ta namen adaptirali v ZD Vransko. Poleg 
ambulante so uredili prostor za administracijo zobozdravnika 
in prestavili ter na novo uredili tudi otroško zobno preventivo. 
Kupili so nov stol za zobozdravstvo, kompresor ter vso potrebno 

Zadnja seja občinskega sveta pred poletnimi počitnicami

Nova zobozdravstvena ambulanta na Vranskem
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Zgodilo se je

opremo in aparature za zobozdravstvo. Celotna investicija je 
vredna dobrih 60.000 evrov in jo je v celoti financiral ZD iz 
presežkov dobrega poslovanja v preteklih letih. 

V novi ambulanti bo lahko svojega zobozdravnika izbralo okoli 
1.700 pacientov. Do danes se je v ambulanto Nika Šulerja 
vpisalo že več kot 400 pacientov, ki prihajajo večinoma iz 
občin Spodnje Savinjske doline.

Besede zahvale je v imenu vseh izrekel župan Franc Sušnik, 
v kulturnem programu pa sta nastopila Lucija Remic, ki je 
zaigrala na ukulele, in njen brat Rok z recitacijo. S prerezom 
traku pa so simbolično novo zobno ambulanto predali namenu 
župana Janko Kos in Franc Sušnik, direktorica ZD Žalec dr. 
Hana Šuster Erjavec ter poslanca v DZ Aleksander Reberšek 
in Nik Prebil. 

T. Tavčar 

Širom po domovini se bodo letos zvrstile prireditve v počas-
titev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Repu-
blike Slovenije. Na Vranskem smo začeli praznovati v petek, 
11. junija, s koncertom Prifarskih muzikantov z Nuško Draš-
ček. Po skoraj letu in pol brez druženja "v živo" se je v Špor-
tni dvorani Vransko zbrala množica "veselih ljudi", kot je že 
napovedal Ivan Cankar v Kurentu: "Veseli ljudje bodo živeli 
tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje!“ in kot 
je obiskovalce s Cankarjevimi besedami nagovoril slavnostni 
gost, gledališki igralec in pesnik Tone Kuntner.
Dve uri skupnega druženja je minilo v izvrstnem vzdušju, ob 
slovenski pesmi in besedi. Prireditve v počastitev praznika 

domovine se bodo nadaljevale vse do konca leta, še pred do-
pusti pa bomo počastili dan državnosti s postavitvijo mlaja in 
izobešanjem slovenske zastave, gasilsko veselico, budnico, 
mašo za domovino ter kolesarjenjem in pohodom na Čreto, 
kjer bodo v planinskem domu vsi obiskovalci prejeli brezpla-
čen topel obrok. 

Hvala vsem, ki ustvarjate pozitivno vzdušje v naši občini.

Občinska uprava

Praznujemo 30 let samostojne Slovenije
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Zgodilo se je

Mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji, ki jo organizira 
Kolesarski klub Adria Mobil, je po letu premora ponovno 
razveselila ljubitelje kolesarstva.

Letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji se je udeležilo kar 
pet World Tour ekip, osem Pro Continental, vse slovenske 
profesionalne ekipe ter še ekipe iz Avstrije, Češke in Slovaške.

Na dirki Po Sloveniji je nastopil tudi eden od glavnih slovenskih 
kolesarskih zvezdnikov Tadej Pogačar (UEA Emirates), aktualni 

zmagovalec prestižne Dirke po Franciji (Tour de France 2020) 
in končni zmagovalec letošnje dirke Po Sloveniji. 

Drugo etapo kolesarske dirke, ki je bila 10. junija 2021, je 
gostila tudi občina Vransko z gorskim ciljem na Lipi in letečim 
ciljem pred občinsko stavbo v trgu Vranskega.

Ob progi se je zbralo veliko število ljubiteljev kolesarstva, ki so 
glasno spodbujali kolesarje.

ZKTŠ Vransko

V objemu mogočnih gozdov Mežiške doline jeklarji že 400 let oblikujejo plemenito in čvrsto ravensko jeklo. Bogata tradicija 
trdega dela in povezanost z okoljem na ljudeh puščata pečat, oblikujeta značaj, prebujata notranjo moč. Nevidna sila nas vodi 
k uresničevanju sanj, ko stopamo po poti vzponov in padcev, ob tem pa nas bogatijo spoznanja, da lahko posežemo više – do 
zvezd. Le z jekleno voljo pridemo tudi na cilj.

Kolesarska dirka po Sloveniji 2021

Slovenska bakla je 15. junija 2021 obiskala občino Vransko 



7www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Zgodilo se je

Dan odprtih vrat in prikaz različnih tehnik 
gašenja v sklopu projekta UCZR Prekopa 
je v PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik odlično 
uspel. Dogodek smo izpeljali v soboto, 5. 
junija 2021, ob 16. uri.

Dež je sicer prestavil začetek naših 
aktivnosti, a to za nas ni bil problem. 
Otrokom in staršem smo prikazali, kaj 
se zgodi, če goreče olje gasimo z vodo, 
zakurili smo tudi nafto in jo uspešno 
pogasili, razpeljali smo nekaj cevi in 
se preizkusili v gašenju z vodo, na 
koncu smo si pogledali še naše lutke in 
defibrilator. Otroci so si ogledali tudi naš 
vozni park in nekaj opreme. 

Za nami je lepo popoldne, ki ga bomo 
zagotovo še kdaj ponovili.

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Slovensko baklo za olimpijske igre Tokio 2020 so izdelali v Skupini SIJ – Slovenski industriji jekla. Kot priklon Ravenčanom in 
vsem jeklarjem za doprinos k večstoletni tradiciji in vsem športnikom, ki bodo barve Slovenije zastopali na olimpijskih igrah v 
daljnem Tokiu, bolj oddaljenem kot katere koli olimpijske igre doslej. Imamo olimpijske sanje!

Slovenska bakla je izdelana iz nerjavnega jekla in bukovega lesa. Oblika in izbor materialov sta prepletena z močno simboliko: 
reciklirano nerjavno jeklo kot simbol trdnosti in trajnosti ter bukov les kot simbol modrosti in samozavesti. Plamenico zaključuje 
krona v silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema pet olimpijskih krogov, simbolov povezovanja. Plamen v kroni širi 
svetlobo, simbol upanja.

Petra Majdič, ki pooseblja jekleno voljo v svetu športa, je bakli takoj ob rojstvu kot njena rojenica vdahnila jekleno voljo, rekoč: 

»Nihče ti v življenju ne more dati zagotovila, da boš postal najboljši, vedno pa se lahko zaneseš na svojo jekleno voljo. Ta 
je edino zagotovilo, da se dan za dnem trudiš postati boljši in dosežeš svoj cilj. Zato prebudi v sebi jekleno voljo!«

Slovenska bakla je simbol povezovanja. Z njenim popotovanjem po Sloveniji v spremstvu njene ambasadorke Urške Žolnir 
Jugovar in tekačev, nosilcev plamenice, želimo povezati občanke in občane iz vseh 212 občin, v njih prebuditi jekleno voljo in 
širiti vrednote olimpizma.

Soočanje z nepredvidljivimi okoliščinami globalne razširjenosti koronavirusne bolezni nas je vse osupnilo, a hkrati utrdilo v veri 
v upanje, svetlobo. Zremo naprej. Močnejši. Imamo Slovensko baklo. Imamo olimpijske sanje. Imamo Tokio!

Slovensko baklo je, kot smo že omenili, izdelala Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla. S svojo strategijo sponzorstev v 
športu pod blagovno znamko Jeklena volja in z ambasadorko Petro Majdič prebuja jekleno voljo v ljudeh. Skupina SIJ je sponzor 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Vir: https://bakla.olympic.si/stran/slovenska-bakla

ZKTŠ Vransko

Predstavitev gašenja v sklopu UCZR
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Povej naprej: »Naša družina bere!«

Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga na pobudo Slovenije pra-
znujemo 20. maja, smo v Medobčinski splošni knjižnici Žalec 
začeli novi bralni projekt, poimenovan Povej naprej: »Naša 
družina bere!«.
Pripravili smo 17 različnih bralnih paketov, ki poleg knjižnič-
nega gradiva vsebujejo didaktično igračo z navodili, nekaj 
interaktivnih pisnih iger za otroke (uganke, križanke …), zani-
mivosti o čebelah in čebelarstvu ter vrečko s semeni medo-
vitih rastlin, ki jih družina obdrži oz. poseje (vrečke s semeni 
medovitih rastlin nam je podarilo podjetje Medex).
Ob skupnem prebiranju knjižnega gradiva, sprehodu v naravi 
in zabavi ob igranju družabne igre ter ogledu kratkega filma 
o kranjski čebeli, ki je objavljen na spletni strani Čebelarske 
zveze Slovenije https://www.youtube.com/watch?v=bgyTYm-
FD3v8, boste spoznavali življenje čebele, ene izmed najpo-
membnejših živali za obstoj človeštva.
Vse sodelujoče vabimo k raziskovanju in ustvarjanju. Lahko 
nam napišete, kaj vas je nagovorilo, veseli bomo vaših ris-
bic, morda fotografij medenih izdelkov, gredic z medovitimi 
rastlinami ali morda hotela za žuželke …. Naj bo vaša domi-
šljija brezmejna.
Zaključek projekta bo v prvih dneh oktobra, ko bomo sode-
lujoče družine v projektu povabili na čisto pravi čebelarski 

izlet. S projektom želimo spodbujati družine z osnovnošol-
skimi otroki k boljšemu poznavanju okolja, v katerem živimo, 
njegovih geografskih značilnosti, etnoloških in kulturnih zna-
menitosti ter identitete ljudi, ki tu živimo.
Projekt izvajamo ob finančni podpori Republike Slovenije in 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Valerija Jerman in Karmen Kreže

Zgodilo se je

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. majem in 15. junijem 2021
Dogodki
V ponedeljek, 17. maja 2021, je bila podaljšana epidemija na-
lezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). S tem dnem še vedno 
opravljamo zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih ter izo-
braževanja.

V ponedeljek, 17. maja 2021, smo bili ob 12.55 obveščeni o po-
žaru stanovanja v večstanovanjskem objektu v Šempetru v Sa-
vinjski dolini, občina Žalec, Gasilska zveza Žalec, kjer je prišlo 
do vžiga pozabljenega olja na štedilniku. Ob tej priložnosti bi 
vas radi gasilci ponovno opozorili, da se gorečega olja ne gasi 
z vodo, temveč se po možnosti pokrije s pokrovko ali vlažno 
krpo, saj pri gašenju gorečega olja z vodo pride do burne reak-
cije, ki pospeši gorenje.

V soboto, 5. 6. 2021, in nedeljo, 6. 6. 2021, je v Celju potekalo 
Državno gasilsko tekmovanje mladine, članic in članov ter sta-
rejših članic in članov, ki se ga je udeležilo okrog 400 enot iz 
vse Slovenije, od tega tudi 17 enot iz naše Gasilske zveze Žalec. 
Tekmovanje je organizirano vsaki dve leti in bi sicer moralo biti 
že lani, a je bilo prestavljeno zaradi znanih razlogov. Z veseljem 
vam sporočamo, da so bile enote iz Gasilske zveze Žalec izred-
no uspešne, saj so mladinke PGD Andraž nad Polzelo postale 
državne prvakinje, pionirji PGD Drešinja vas so osvojili 3. mes-
to, tudi ostale enote pa so dosegle odlične uvrstitve. 
Na tekmovanju je sodelovalo tudi 5 sodnikov gasilsko športnih 
disciplin iz naše gasilske zveze. 

Tekmovanje je tudi organizacijska »predpriprava« na gasilsko 
olimpijado, ki bo drugo leto potekala pri nas v Sloveniji, prav 
v Celju.

V četrtek, 10. junija 2021, je na našem območju potekala 2. 
etapa kolesarske dirke po Sloveniji »TOUR OF SLOVENIA«. Pri 
organizaciji smo sodelovali tudi gasilci GZ Žalec, na progi je 
bilo namreč kar 70 naših gasilcev, ki so opravljali delo redite-
ljev. S tem gasilci dokazujemo, da se uspešno povezujemo z lo-
kalnim okoljem in smo pripravljeni pomagati tudi na področjih, 
ki sicer ne spadajo v naše osnovno poslanstvo.

Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 21 intervencij, ki so skupno trajale 26 ur in 15 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 3 ure in 50 minut, najkrajša pa 
le 25 minut. 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
V GPO Žalec so imeli 15 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 
gasilcev, v GPO Polzela so imeli štiri intervencije, GPO Braslov-
če dve intervenciji, GPO Tabor in GPO Vransko pa intervencij v 
tem obdobju niso imeli.

Tadej Zupan
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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Razstava »Evropa in Evropejci 1950–2020«

Občina Vransko je sprejela ponudbo Ar-
hiva Republike Slovenije in 27. maja  v 
Schwentnerjevi hiši postavila na ogled 
razstavo ob 70. obletnici Schumanove 
deklaracije »Evropa in Evropejci 1950–
2020«. Razstavo je pripravil Zgodo-
vinski arhiv Evropske unije v Firencah,  
ki deluje v sklopu tamkajšnjega Inšti-
tuta Evropske univerze, in je bila med 
drugim prevedena tudi v slovenski jezik. 
Odprta je bila do 10. junija.

Razstava dokumentov, fotografij in za-
pisov je namenjena ozaveščanju o po-
membnosti Schumanove deklaracije v 
zgodovini evropskega povezovanja in 
spodbujanju k razmišljanju o njenem 
pomenu v današnji Evropi in njeni pri-
hodnosti. Prvi del je razdeljen na pet 
tematskih sklopov, katerih vodilo so 
ključna gesla Schumanove deklaracije 
– mir, solidarnost, združevanje, odpr-
tost in sodelovanje. Drugi del omogoča 
stik s posamezniki, ki so bili vključeni v 
proces evropskega povezovanja ali so 
kako drugače povezani z njim. Predsta-
vlja njihov pogled na to, kaj pomeni biti 
Evropejec danes in kaj je to pomenilo v 
preteklosti.

Njena postavitev v Sloveniji je nastala v 
sodelovanju z Arhivom Republike Slove-
nije in s podporo predstavništva Evrop-
ske komisije v Sloveniji. Ob praznovanju 
dneva Evrope je bila od 7. do 24. maja 
na ogled v Državnem zboru Republike 
Slovenije, do konca leta pa bo potovala 
v več slovenskih občin. 

70. obletnica Schumanove deklaracije

Leto 2020 zaznamuje 70. obletnica 
Schumanove deklaracije, ki predstavlja 
prelomnico v zgodovini Evrope. Deve-
tega maja 1950 je v povojni Evropi na 
predlog francoskega zunanjega mini-
stra Roberta Schumana ter industrial-
ca Jeana Monneta nastal dokument, ki 
je predvidel sodelovanje francoske in 
nemške proizvodnje premoga in jekla. 
Schuman in Monnet sta pri snovanju 
tega dokumenta izhajala iz misli, da go-
spodarsko sodelovanje in snovanje sku-
pnega trga lahko pripomore k preporo-
du po vojni opustošene Evrope. Zgledu 
Nemčije in Francije so kmalu sledile 
tudi druge evropske države (Belgija, Lu-
ksemburg, Nizozemska, Italija) in tako 
je leta 1951 nastala Evropska skupnost 
za premog in jeklo (ESPJ), s katero so 

države članice prvič prenesle nekatere 
svoje suverene pravice na novo nadna-
cionalno institucijo. Postopoma je to 
sodelovanje preraslo okvirje gospodar-
stva in trga ter dalo vse daljšemu sezna-
mu sodelujočih evropskih držav okvir za 
razprave o vprašanjih, ki so posegla na 
področja sociale, dela, okolja, človeko-
vih pravic, politike in tudi medsebojne-
ga sodelovanja. 
Po grozotah prve polovice 20. stoletja, 
ko sta bila Evropa in svet zaradi dveh 
svetovnih vojn zavita v črnino ter med-
sebojno razdeljena, je prav Schuma-
nova deklaracija sprožila proces zbli-
ževanja in medsebojnega sodelovanja 
evropskih držav, na podlagi katerega 
se je v naslednjih desetletjih oblikovala 
Evropska unija z danes 27 članicami. 
T. T.

Zgodilo se je

Spominčica
Spominčica ni samo drobna modra cvetlica, ki nas razvese-
ljuje v mesecu maju, ampak je lahko nekomu tudi spomin 
na nekoga, ki ga ni več in ga je imel rad. Lahko jih v šopku 
prinesemo nekomu, ki ga imamo radi, da ga razveselimo ali 
potolažimo.

Spominčica je tudi revija oziroma glasilo društva, ki se ukvar-
ja z ljudmi, ki zbolijo za demenco – Alzheimerjevo boleznijo. 
V njej najdemo veliko odgovorov na mnoga vprašanja, ki so 
povezana s to boleznijo sodobnega časa. Pomaga nam bolje 
razumeti ljudi z demenco, opisuje prve znake, ki se pričnejo 
kazati pri nam ljubih osebah, ki se začnejo spopadati z de-
menco. Z več znanja o demenci lažje spremljamo in prepozna-
vamo njihovo drugačno delovanje, ponavljanje istih vprašanj, 
nezanimanje za delo in njihovo prepričanje, da vsakodnevnih 
enostavnih opravil ne zmorejo več oziroma da tega niso še 
nikoli počeli. Pomaga nam to osebo razumeti in nas usmer-
ja na možnosti, ki so nam odprte za lažje sporazumevanje z 
njimi in kdaj je potrebna strokovna pomoč, ko en sam človek 
ne zmore več. V reviji najdemo tudi vaje za krepitev spomina. 
Svojcem pomaga z različnimi srečanji, svetovanjem, telefon-
skimi pogovori. Opozarja nas, na kaj vse moramo biti pozorni, 
ko se srečamo s spremembo pri vedenju, čustvovanju, čemur 

rečemo demenca. Zdravila zanjo ni. Samo potrpljenje, spod-
bujanje in poslušanje takšnega človeka na dolgi rok prinese 
pozitivne učinke. Potrebno ga je spodbujati k vsakodnevnim 
opravilom, ki jih še lahko opravlja. Za takšne ljudi so dobro-
došla celodnevna varstva v institucijah. Tam bi imeli ljudje z 
demenco zagotovljen socialni stik, prehrano, počitek, zapo-
slitev, svojci pa bi se delno razbremenili. To je bolezen so-
dobnega časa. 

Anica Cencelj
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Na tradicionalnem sprejemu

Na tradicionalnem sprejemu za odlične učenke in učence ter dobitnike zlatih in srebrnih priznanj na mednarodnih in državnih 
tekmovanjih s področja znanja se je kljub okrnjenosti tekmovanj v času epidemije koronavirusa zbrala množica nadobudnih 
učencev. Z njihovimi dosežki sta obiskovalce prireditve seznanili ravnateljica OŠ Vransko-Tabor Majda Pikl in mentorica pouka 
kitare Katja Klinc, nagovoril ter s knjižno nagrado in priznanjem obdaril pa jih je župan Franc Sušnik.

Posebno pozornost si zasluži osem devetošolcev: Nika Homšak Godler, Miha Kramar, Lucija Remic, Urban Oštir, Tajda Pikel, 
Luka Poljanšek, Zoja Šoštar in Sofiya Tyutyunnyk, ki so prejeli še posebno plaketo, županovo petico, za odličen uspeh v vseh 
letih šolanja.

Priznanje župana je prejelo šest učencev razredne stopnje; pet jih je doseglo srebrno priznanje na državnem tekmovanju Lo-
gična pošast, eden pa srebrno Vegovo priznanje na državnem tekmovanju iz matematike.

Učenci predmetne stopnje so bili s srebrnimi priznanji nagrajeni na državnih tekmovanjih iz matematike, razvedrilne matema-
tike, fizike, zgodovine, za Cankarjevo priznanje in na državnem tekmovanju Glasbena olimpijada.

Skupina šestih učencev je z mentoricama, srednješolkama Katjo Žuna in Niko Granda, prejela zlato ekipno priznanje in tretje 
mesto na mednarodnem tekmovanju First Lego Liga regije Adria. Ekipa v celoti sprejema vrednote FLL in dosega odlične 
rezultate ter prispeva inovativne ideje pri tekmovanju robotov in projektov. Njihov letošnji projekt nosi naslov GiBEEvranka 
(raziskovanje motivacije za gibanje).

Župan je za dosežke na glasbenih tekmovanjih obdaril tudi dva učenca Glasbene šole "Risto Savin" Žalec, štirinajstim mentor-
jem, ki so učence spodbujali in pripravljali na tekmovanja, pa se je zahvalil s cvetjem.

Prireditev sta z glasbo popestrila Max Mravljak in Matija Birk, učenca Glasbene šole "Risto Savin" Žalec.

Suzana Felicijan Bratož

Zgodilo se je
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Zgodilo se je

Podelili priznanja za leto 2019 in 2020
Občina Vransko v mesecu maju pra-
znuje občinski praznik, in sicer 14. 
maja,  v spomin na leto 1868, ko je bil 
kraj razglašen za deželnoknežji trg. 
Lanskoletno praznovanje občinskega 
praznika so preprečile epidemiološke 
razmere, ki tudi letos niso dopušča-
le, da bi praznovali v maju, ki je si-
cer praznični mesec Občine Vransko. 
Osrednjo slovesnost ob občinskem 
prazniku pa so pripravili v petek, 18. 
junija, v veliki dvorani Hotela Grof s 
slavnostno akademijo in podelitvijo 
priznanj Občine Vransko za leti 2019 
in 2020.

V slavnostnem govoru je župan Franc 
Sušnik med drugim poudaril: "V letu, 
ki se izteka, smo realizirali vse  plani-
rane investicije. S pridobitvijo gradbe-
nega dovoljenja za nov vodovod Zapla-
nina-Ločica-Vransko smo kot nosilec 
projekta  uspešno zaključili priprave za 
izvedbo te pomembne in velike skupne 
investicije občin Vransko, Braslovče, 
Polzela in Prebold na področju oskrbe 
z vodo. Uspešno smo zaključili izgra-
dnjo komunalne infrastrukture s cesto, 
vodovodom in kanalizacijo za potrebe 
odprtja Hotela Grof in stanovanjskega 

naselja Grofice v Čepljah, rekonstruk-
cijo ceste Brode–Tešova in  rekonstruk-
cijo ceste Ropasija. Začeli smo posto-
pek priprave in spremembe OPPN za 
industrijsko cono Čeplje. Veseli smo 
revitalizacije industrijskega območja 
INDE Vransko. Firmi BIJOL in S5-projekt 
z izgradnjo in prenovo objektov na tem 
območju pričenjata s proizvodno in po-
slovno dejavnostjo. Na področju gostin-
stva in turizma smo se veselili uspešne 
izgradnje in pričetka delovanja kampa 
Podgrad in Hotela Grof. Razglašena epi-
demija je onemogočila delovanje vseh 
gostinskih in nastanitvenih obratov tudi 
v naši občini. Upam pa, da  si bo ta de-
javnost  čim prej opomogla …"

V nadaljevanju je župan Franc Sušnik 
podelil naslednja priznanja za leto 
2019: za organizacijo dobrodelnih kon-
certov Žarek upanja in zbiranje sredstev 
za otroke iz socialno šibkih družin jo je 
prejel Rotary club Žalec, Medobčinsko 
društvo invalidov Žalec za nudenje so-
cialne pomoči invalidom ter njihovo 
vključevanje v družbo, Uredniški odbor 
za izdajo zbornika Vransko skozi čas pa 
za strokovno orisano celovito dogajanje 
na Vranskem od rimskih časov do da-

nes;  plaketo Občine Vransko za prispe-
vek k razvoju turizma in prepoznavnosti 
občine je prejela družina Zorko in grb 
Občine Vransko za dolgoletno uspešno 
delovanje v lokalni skupnosti Ivan Ko-
kovnik.

Priznanja za leto 2020 pa so prejeli: 
Župnijska Karitas Vransko in Občinska 
organizacija Rdečega križa Vransko  za 
aktivno sodelovanje pri zajezitvi nove-
ga koronavirusa SARS-CoV-2 in skrbi za 
najranljivejšo populacijo starejših ob-
čanov, Katjuša Rajovec, ustanoviteljica 
Zavoda Muri, za zaščito in dobrobit ži-
vali, in plaketo Občine Vransko za dol-
goletno vzorno, inovativno, strokovno 
in strpno vodenje zdravstvene nege in 
oskrbe Stanka Žičkar, vodja zdravstve-
ne nege in oskrbe v Zavodu sv. Rafaela 
Vransko.

V kulturnem programu so nastopili: Vo-
kalna skupina Štima ter Max Mravljak in 
Matija Birk na kitari, učenca Glasbene 
šole »Risto Savin« Žalec, pod vodstvom 
mentorice Katje Klinc. 

T.T.
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Knjižnična stran

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Vransko

torek in petek 12.00–18.00, sobota 8.00–12.00
tel.: 03 703 12 80
e-pošta: skvransko@zal.sik.si
www.zal.sik.si

ODRASLI:
Gašperlin, I.: Striptiz v dvoje
Cerar, I.: Potepuški okruški
Carey, T.: Kaj razmišlja moj najstnik?
Priročniki: Razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu, Pre-
hod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe, Prehod 
v zeleno gospodarstvo
Klakočar, Z. U.: Gretin greh
Patrick, P.: Srečno, Benedict Stone!
Enciklopedija znanja: Človeško telo
Skrbinšek, S.: Nova jaz
Tuma, T.: Brodnik
May, N.: Vogalna trgovina v Cockleberry Bayu
Previšić, M.: Zgodovina Golega otoka
Martin, C.: V objemu dežja
Paasilinna, A.: Gromska strela!
Houellebecq, M.: Serotonin
Levi, M.: Ona in on
Harrington, A.: Muza za markiza
Galanti, R.: Obvladovanje tesnobe za najstnike
Širok, M.: Evidenca
Karlovšek, I.: Samo domov me pelji

MLADINA:
Duclos, M.: Stari Egipt v stripu
Scobie, L.: Zajec! Zajec! Zajec!
Gabzdyl, P.: Atlas vulkanov
Auer, M.: Šola magičnih živali, 7. del
Bilban, T.: Kaj misliš, kdo?
Karlovšek, I.: Ognjeno pleme, 4. del
Sokolov, C.: Raje umrem!
Hill, E.: Piki gre v vrtec
Martel, S.: Ana vidi rdeče (zgodba o jezi)
Lafay, A.: Matija ne mara matematike (zgodba o diskalkuliji)
Engler, M.: Dežela suše
Franc, A.: Srednji vek v stripu
Omahen, Š. N.: Polžja dirka
Davis, B.: Pridni medo
Blade, A.: zbirka Lov na pošasti, 55.–60. del
Kokalj, T.: Zajec Emil na počitnicah
Semenič, S.: Skrivno društvo KRVZ
Davis, J.: Garfield zmaguje
Šinigoj, D.: Kjer veter spi

Občinska knjižnica Vransko

POLETNI DELOVNI ČAS
Spoštovane in spoštovani,
sporočamo vam, da vas v Občinski knjižnici Vransko v juliju 
in avgustu, kot običajno, pričakujemo ob torkih in petkih od 
12. do 18. ure, ob sobotah bo knjižnica zaprta. Več na www.
zal.sik.si. 
Privoščimo vam prijetne počitniške dni ob dobri knjigi.

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU BRALNEGA PROJEKTA MALI 
SAVINJČANI BEREMO 2020/21
Ponedeljkovo dopoldne, 7. junija 2021, smo preživeli z našimi 
najmlajšimi, ki ob podpori staršev in pedagoških delavcev v 
vrtcih sodelujejo v bralnem projektu Mali Savinjčani beremo. 
Po uvodnem nagovoru ravnateljice Majde Pikl sta otroke poz-
dravili tudi direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
Jolanda Železnik in bibliotekarka v vranski knjižnici Valerija 
Jerman. 
V projektu je letos sodelovalo 63 otrok Vrtca Vransko v sta-
rostnem obdobju 4–6 let. Ti so si z navdušenjem ogledali 
predstavo Nimam časa! v izvedbi vzgojiteljic Nives Novak, Ide 
Cestnik, Ane Ribič in Klavdije Konečnik in glasbeni spremljavi 

Nine Mak Lopan. Po predaji slikanic Čebela bere med in me-
dalj za otroke pa je otroke pozdravila še veliiikaaa čebela, ki 
je otroke popolnoma prevzela. 
S prijetnimi občutki smo se poslovili in si obljubili sodelova-
nje tudi v prihodnje.
Letošnja bralna sezona je potekala v okviru projekta Čebela 
BERE med!, ki ga finančno podpirata RS in ESKRP.
BRALNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU
V torek, 1. junija 2021, smo se po 15 mesecih odsotnosti zara-
di epidemije spet srečali s stanovalci Našega doma na Vran-
skem. Snidenje je bilo prisrčno in prežeto s hrepenenjem po 
brani in govorjeni besedi, v kateri je tokrat imela glavno vlo-
go čebela, predvsem avtohtona kranjska sivka. Ta spremlja 
človeka že več stoletij, zato obstaja o čebeli veliko literarnih 
zapisov v pesniški ali prozni obliki. Na srečanju, ki ga je pope-
strila sodelavka Breda Kolman s prikazom čebelarske opre-
me, smo se seznanili s čebelarstvom skozi čas, spregovorili 
o novih oblikah čebelarjenja – urbanem čebelarstvu, se na-
smejali ob pravljici, kako je čebela dobila žrelo, obujali stare 
pregovore in tudi zapeli. Tisto, o čebelarju Lojzeta Slaka, ki se 
nam je tako vtisnila v spomin, da je že kot ponarodela. 

KNJIŽNE NOVOSTI
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ZKTŠ stran

Izdelki in pridelki lokalnih kmetij ter 
ponudnikov domače in umetnostne obrti

Siri iz ovčjega mleka – Kmetija Novak
Suhomesnati izdelki, ocvirki, mast – Kmetija Laznik
Med – Kmetija Kropivšek
Leseni dekorativno–uporabni izdelki – Jaka Stifter, s. p.
Marmelade, čokolade, likerji – Iz Pepelkine kuhinje, Jasmina Pepel, s. p.
Darila za otroke, copatki – Povej zgodbo, Metka Čede Ciglar, s. p.
Darilni program – Edita Kapus, dop. dej. na kmetiji, Teja Babnik, s. p., 

Rudolf Korber, s. p., Kopos, La Nicolette
Naravna mazila – Jasmina Pepel, s. p., Nika Droljc, s. p.
Zbornik Vransko skozi čas, razglednice, zemljevidi, spominki

Vabljeni k nakupu in vabljeni novi ponudniki.

ponedeljek
torek                 
sreda                 
četrtek              
petek     
sobota            

11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00

8.00-16.00
11.00-15.00
10.00-12.00

Delovni čas:TIC Vransko
Vransko 25
3305 Vransko
tel. št.: +386 41 919 829
zkts.vransko@gmail.com
www.zkts-vransko.si

CENTER ZA POVEZOVANJE LOKALNIH PONUDNIKOV

SCHWENTNERJEVA HIŠA
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Čutna ali senzorična pot je skrbno zasnovana postavitev 
raznovrstnih predmetov in snovi, ki pri človeku izzovejo 
uporabo čutil: tip, voh, vid, okus in sluh. To je še posebej 
pomembno za predšolsko obdobje, saj otroci v neposrednem 
stiku z realnostjo, ob življenjskih situacijah in z lastno 
aktivnostjo spoznavajo svet preko čutil.

Z otroki skupnega mehurčka oddelka 1–2 in  1/2  oddelka 
1–2 smo na igrišču 1. starostnega obdobja pripravili svojo 
čutno pot in tako otrokom omogočili aktivno uporabo čutil. 
Uporabili smo les (polena, krajci), seno, kamne, žagovino idr. 

Otroci so pokazali velik interes ter bili zelo radovedni in 
vztrajni. Vonjali smo seno, žagovino in les, opazovali, tipali, 
prenašali in poslušali zvoke, ki smo jih izzvali s ponujenimi 
predmeti in materiali.

Z ustvarjanjem spodbudnega učnega okolja smo tako 
najmlajšim otrokom omogočili spoznavanje različnih 
materialov, neposredno izkušnjo in doživljanje.

Mateja Remic, Nina Mak Lopan in Olga Blatnik

V četrtek, 20. maja 2021, je bil svetovni dan čebelarstva ozi-
roma rojstni dan slovenskega čebelarja in slikarja Antona 
Janše. 

V našem Vrtcu Vransko smo se strokovne delavke odločile, 
da ta dan proslavimo in našim najmlajšim posredujemo spo-
ročilo narave ter jih popeljemo v svet zakladnice čebelarstva. 
Na »rojstni dan čebel« smo se pri zajtrku tudi posladkali z 
medom, ki je bil dober popotnik za kasnejši obisk čebel in s 
katerim smo naš dan začeli res odlično.

Pripravile smo jim različne dejavnosti, ogled čebelnjaka (ob 
šolskem igrišču) in filma, ki se je odvijal v njem, obenem pa 
smo sodelovali z zunanjimi izvajalci, člani čebelarske zveze. 

Otroci so preko aktivnega učenja in praktičnih izkušenj spoz-
nali pomen čebel, njihovo življenje v naravi in čistočo v panju, 
hkrati pa so bili zelo kreativni in raziskovalni. Ker pa smo v 
času izrednih razmer in so bolezni na pohodu, smo otrokom 
še posebej približale čistočo in umivanje rok in s tem prika-
zale, kako so čebele marljive in obenem zelo čiste. Dan smo 

zaključili z mislijo, da čim bolje skrbimo za čistočo in ohrani-
mo naravo čisto, da bomo še v prihodnosti lahko proslavljali 
rojstne dneve naših čebel in se spominjali našega slovenske-
ga čebelarja. 

Ida Cestnik

Vranin glas 

Čebelice, čebelice, rojstni dan so praznovale

Čutna pot na vrtčevskem igrišču
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Vranin glas 

Igrivi gozd vrtca Vransko

Kolesarsko dopoldne

V Vrtcu Vransko se zavedamo lepot našega kraja, zato celo leto 
pridno raziskujemo gozdove, travnike, jame, potoke in hribe, ki 
nas obdajajo. Tudi naše prednostno področje vključuje opazo-
vanje, raziskovanje narave ter razumevanje pomena okoljske 
vzgoje. V ta namen se še toliko bolj posvečamo raziskovanju 
okolja.

V Sloveniji praznujemo vsako leto konec maja teden gozdov. 
Zato smo v tednu od 24. do 30. maja 2021 v Vrtcu Vransko iz-
vedli obogatitveno dejavnost na temo drugačnih, igrivih ter 
raznolikih dejavnosti v gozdu. Kaj vse smo počeli? Veliko … 

Drevesom smo svojo naklonjenost izkazovali z objemanjem, 
šepetanjem lepih misli, zavijali smo jih v pisano blago ter jih 
krasili s pisanimi storži. Gozdu smo igrali razne dramatizacije, 
kot so Pisani metulj, Pod medvedovim dežnikom, Trije metulji, 

ter mu igrali na naravna glasbila. S pomočjo otrok smo si na-
redili skriti labirint, trim stezo, ustvarjali smo iz naravnih ma-
terialov na podlago, naredili smo si »tarzanke«, viseče mreže, 
taborni ogenj, izvajali jogo ter druge pestre dejavnosti.

Otroci so dandanes na vsakem koraku obdani in obremenje-
ni z raznimi mediji, zato je bivanje v naravi še toliko bolj po-
membno tako za zdravje, psihično počutje kot za razvijanje 
ustvarjalnosti, pridobivanje fizične kondicije, spodbujanje ra-
dovednosti ter razvijanje empatije do narave. Na srečo ugota-
vljamo, da otroci v vrtcu zaenkrat še zelo radi preživljajo čas v 
naravi, torej je naša naloga, da jim to omogočamo v čim večji 
meri in jih k temu ves čas spodbujamo.

Branka Hrastnik in Maja Gams

Gibanje je za predšolskega otroka nekaj povsem naravnega. 
Otroci v gibanju uživajo, hkrati pa z gibanjem spodbujajo svoj 
razvoj. Gibanje je pomembno ne le za zdrav telesni razvoj, am-
pak pripomore tudi k razvoju mišljenja. V vrtcu se trudimo, da 
so otroci čim več v gibanju pri vseh dejavnostih, kjer je možno, 
in seveda zunaj na svežem zraku. 

Projekt Mali sonček nam je pri tem še v dodatno spodbudo. V 
tem gibalnem projektu v vrtcu sodelujejo vsi oddelki od sta-
rosti dveh let dalje.
V letošnjem šolskem letu se še toliko bolj trudimo opraviti vse 
gibalne naloge, da nadoknadimo čas, ko je bil vrtec zaprt.

Ena od verjetno najbolj zanimivih nalog je kolesarjenje. Pa ne 
mislite, da so dveletniki premajhni za kolesarjenje!

Naročili smo lepo vreme in seveda kolesa in čelade, za kar so 
poskrbeli starši. Tako se je naša kolesarska zabava lahko zače-
la. V starosti od dveh do treh let se od otrok pričakuje, da znajo 
svoje vozilo – poganjalec, skiro ali kolo – voziti po večji površini 
in se ustaviti. Glede na to, da s tem sploh nismo imeli težav, 
smo naloge še malo popestrili z ovirami. Otroci so opazovali 
in primerjali svoja kolesa in si jih posojali med sabo. Vozili smo 
kar slabo uro in pri tem neizmerno uživali. Najbrž bomo »kole-
sarsko dopoldne« ponovili še enkrat v juniju. Vsekakor pa smo 
si že tokrat prislužili nalepko modri sonček.

Za skupino 2‒3 let Nada Kolar in Maja Gams 
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A K T I 

1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2020 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-
1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPS1617 in 13/18), Zakon 
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 
96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. 
US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 
85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15, 102/15 in 63/16-
ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,  53/10 in Občinski 
informator – Uradne objave Občine Vransko št. 21/12 in 
46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 
15. 6. 2021 sprejel 

 
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 

proračuna Občine Vransko za leto 2020 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2020.  
 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2020 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Vransko za leto 2020. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine 
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2020 
znašajo: 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Skupina/Podskupina kontov 
Zaključni račun 

2020  
v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek  in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in storitve 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Upravne takse in pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz domačih virov 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz DP  
iz sredstev proračuna EU in iz drugih 
držav 
 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi pravnim in 
fiz. osebam, ki niso PU 
432 Investicijski transferi PU 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
 

2.777.169 
 
 

2.536.163 
 

          2.314.820 
2.032.619                    

214.973              
67.228 

                                     
221.343 
127.891 

 
2.335 

15.696 
272 

   
75.149 

 
11.612 

                11.612 
                                             
  

0 
0                                    
 

229.394                   
229.394 

 
0 
                              
 
 

2.629.149 
 

908.343 
             207.619 
                31.380 

 
628.067 
10.187                      

                31.090 
 

1.097.062                       
4.130                     

575.386 
 

81.298 
 

436.248 
 

548.783 
            548.783 

 
 

74.961 
37.631 

 
37.330 

 
148.019 

 
 
 

 
 

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 
2020  

v EUR 
IV. PREJETA VRAČILA                                                             
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                                                                        

750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                                                                                         
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV                                   

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb                                                                               
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA    
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

 
0 
 

0 
 
 

0 

 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 
2020  

v EUR 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                            
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

              42.304               
              

42.304 
              42.304 

 
            167.161 

       
167.161   

         167.161 
                  

               23.162 
               
          
 

 -124.856   
                 
           

-148.019 
              
 
           

38.003                 
              

 
4. člen 

 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2020 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko «Občinski 
informator-Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 007-01/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 6. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
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2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« 
 
Na podlagi 3.člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 - ZPZDC in 127/06 - ZJZP), 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg/02) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št 17/10 in 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji 
15. 6. 2021 sprejel  
 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport 

Vransko« 
 
 

1. člen 
 
V 4. členu se spremeni tretji odstavek tako, da glasi: 
 
»Sedež Zavoda: Vransko. Poslovni naslov je Vransko 23a, 
3305 Vransko.« 
 
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi: 
»Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem 
ustanovitelja.« 
 
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 
 

2. člen 
 

V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »na spodnji 
polovici pa DEJAVNOST.« 
 

3. člen 
 

Celotna vsebina 9. člena odloka se nadomesti z določbo v 
naslednji vsebini: 
 
»Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za 
zakonitost in strokovnost dela zavoda.  
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi 
kot skrben in vesten gospodar. Pri opravljanju svoje funkcije 
ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati 
in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini 
delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami 
splošnih aktov zavoda. 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na 
podlagi javnega razpisa po predhodno pridobljenem soglasju 
občinskega sveta občine ustanoviteljice. Javni razpis objavi 
ustanoviteljica.  
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno 
imenovan. 
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas 
trajanja mandata.  
Na podlagi akta o imenovanju sklene predsednik sveta 
zavoda z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.« 
 

4. člen 
 

V 10. členu se črta enajsta alineja pri nalogah direktorja, in 
sicer: »sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod 
ima«. 
 
 
 

5. člen 
 

V drugem  odstavku 14. člena se besedna zveza »Občinski 
svet občine Vransko« nadomesti z besedno zvezo »Svet 
zavoda«.  
 
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da glasi: 
»Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi 
seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati 
možnost, da se o njih izjavi v 30 dneh.« 
 
Četrti odstavek se črta. Peti in šesti odstavek postaneta četrti 
in peti odstavek. 

 
6. člen 

 
Pred besedilom 16. člena se doda naslov »Svet zavoda«. 
 
V prvem odstavku 16. člena se v tretji alineji doda beseda 
»športnih« tako, da glasi: 
» - trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane 
javnosti, ki izhajajo iz vrst kulturnih, turističnih in športnih 
društev oziroma iz predstavnikov javnih zavodov za ista 
področja.« 
 

7. člen 
 

V 18. členu odloka se: 
-  v peti alineji črta besedilo: »k zavodski kolektivni 

pogodbi ter« 
-  besedilo sedme alineje nadomesti z besedilom v 

naslednji vsebini: »- imenuje in razrešuje direktorja ob 
predhodno pridobljenem soglasju občine 
ustanoviteljice,«. 

 
8. člen 

 
Celotna vsebina 20. člena odloka se nadomesti z določbo v 
naslednji vsebini: 
 
»Zavod pri svojem delu uporablja javno infrastrukturo, ki mu 
jo v upravljanje daje ustanoviteljica. Zavod izkazuje ta 
sredstva v bilanci stanja kot sredstva v upravljanju.« 
 
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
 

9. člen 
 

Statut in drugi splošni akti zavoda se uskladijo s tem 
odlokom do konca leta 2021. 
 
Svet zavoda in direktor zavoda nadaljujejo svoje delo do 
izteka mandata, za katerega so bili imenovani pred 
uveljavitvijo tega odloka. 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse določbe 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko (Uradni list RS, št. 16/05), ki so 
predmet tega odloka, vse ostale določbe pa ostanejo v 
veljavi. 
 

10. člen 
 

Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko« in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 6. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
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3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko 
 
Na podlagi 28.člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. 
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 
– ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05, 93/15,in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je Občinski svet 
Občine Vransko na 16. redni seji 15. 6. 2021 sprejel 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 

počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine 
Vransko 

 
 

I. 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
Občine Vransko, objavljen v Uradnih objavah Občine 
Vransko, št. 2/2021 se spremeni tako, da se besedilo 3. 
člena glasi:  

 
»Starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko 
uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka 
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo po dnevih, vendar najmanj 
petnajst neprekinjenih delovnih dni, ali za celoten mesec, 
toda največ za dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti 
na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija 
tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško 
rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 
30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega 
razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot 
enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za 
katerega se plačilo staršev za otroka ne sofinancira iz 
državnega proračuna.« 

II. 
 

Ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 2/2021) ostanejo nespremenjene.  
 

III. 
 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Uporablja se od 1. 7. 
2021. 
 
Številka: 6020-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 6. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 

 

J A V N A   N A Z N A N I L A 

4. Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko 
 
Javnost obveščamo, da bo od 5. 7. 2021 do 5. 8. 2021 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju občine Vransko, ki ga je 
Občinski svet Občine Vransko v prvem branju sprejel na 16. 
redni seji dne 15. 6. 2021. 

V času javne obravnave bo predlog odloka objavljen na: 
 
- spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  
in  
- oglasni deski Občine Vransko, Vransko 59. 

Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 8. 2021 posredujete 
na enega od naslednjih načinov: 

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Javna obravnava – odlok o komunalnem 
prispevku«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Javna obravnava – odlok o 
komunalnem prispevku«. 

Občinska uprava 

 

 
5. Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
pokopališkem redu v Občini Vransko 

Javnost obveščamo, da bo od 5. 7. 2021 do 5. 8. 2021 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
pokopališkem redu v Občini Vransko, ki ga je Občinski svet 
Občine Vransko v prvem branju sprejel na 16. redni seji dne 
15. 6. 2021. 

V času javne obravnave bo predlog odloka objavljen na: 

- spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

in  

- oglasni deski Občine Vransko, Vransko 59. 

Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 8. 2021 posredujete 
na enega od naslednjih načinov: 

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Javna obravnava – odlok o pokopališkem 
redu«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Javna obravnava – odlok o 
pokopališkem redu«. 

Občinska uprava 
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Z A P I S N I K I 

6. Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 13. 4. 2021, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
  
- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Kristina 
Reberšek, Nataša Juhart,  Rafael Novak,  Peter Reberšek,  
Adrijana Ferme,  Danilo Štante, Sonja Cencelj, Brigita Gosak 
in Marjan Pečovnik 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: Mojca Hrastnik in Suzana Felicijan Bratož 
-  mediji: Savinjska TV 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
prisotnih vseh 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je 
bil občinski svet sklepčen.  
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje: 
            -      11 glasov ZA 
            -       0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
Sklep št. 233 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 
izvedbe protiprašne zaščite  
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko 
– 2. obravnava in sprejem 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« - 1. obravnava 
5. Sklep o pokritju izgube javnega zavoda »Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko« za leto 2020 
6. Izdaja soglasja k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoči na domu 
7. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2020 
8. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda 
II. Osnovne šole Žalec za mandatno obdobje 2021-2025 
9. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda 
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec za mandatno 
obdobje 2021-2025 
10. Razno 
 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 

        -    11 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 

 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 234 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 14. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko  v predlaganem 
besedilu. 
 
 
K točki 6 Izdaja soglasja k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoči na domu 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev ter besedo predal 
direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci Hrastnik, ki je 
zadevo podrobneje obrazložila.  
 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Kristina Reberšek, Jože Matko in Nataša Juhart. 
 
Sledilo je glasovanje o soglasju k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoči na domu: 
        -    11 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 235 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni 
storitve pomoči na domu v višini 19,64 EUR. Subvencija 
občine znaša 14,29 EUR, cena za uporabnike storitve 
znaša 5,35 EUR na uro. Cena velja od 1. 5. 2021. 
 
 
K točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« - 1. obravnava 
 
Župan je predal besedo direktorici Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Jože Matko in Rafael Novak. 
 
Sledilo je glasovanje o Odloku  o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko«: 
        -    11 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 236 
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme 
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« v predlagani vsebini. Predlog se 
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
 
K točki 5 Sklep o pokritju izgube javnega zavoda »Zavod 
za kulturo, turizem in šport Vransko« za leto 2020 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je besedo predal 
direktorici Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko 
Suzani Felicijan Bratož, ki je zadevo podrobneje obrazložila.  
 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Breda Čvan, Adrijana Ferme in Peter Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o pokritju izgube javnega 
zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko« za leto 
2020: 
        -    11 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 237 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje pokritje izgube 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v 
poslovnem letu 2020, nastale zaradi epidemije, v celoti. 
 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Jože Matko 
V zvezi z vožnjo s štirikolesniki  oziroma ostalimi različnimi 
motornimi prevoznimi sredstvi v naravi, je podal pobudo za 
objavo obvestila oziroma opozorila v Informatorju in na 
spletnih straneh občine. 
 
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala. Obvestilo 
oziroma opozorilo se bo pripravilo in objavilo. 
 
b) Adrijana Ferme 
Podala je pobudo za pripravo obvestila za Informator v zvezi 
s čiščenjem cest po opravljanju kmetijske dejavnosti, saj se z 
različno kmetijsko mehanizacijo na cestišče nanese veliko 
nesnage, ki je uporabniki ne očistijo. 
 
Župan je povedal, da se bo obvestilo pripravilo za objavo. 
 
c) Kristina Reberšek 
Podala je pobudo za postavitev klopce v parku pred Osetovo 
vilo, saj bi lahko tako občani večkrat posedeli v parku. 
 
Župan je povedal, da park pred Osetovo vilo ni v lasti občine, 
zato občina z njim ne more upravljati. 
 
č) Brigita Gosak (pisna pobuda s 7. 4. 2021 - citirano):  
Name se je obrnila stanovalka Grofic v zvezi z zemeljskim 
plinom. Po njenih besedah bi naj upravnik Grofic pridobil 
podatek, da bi naj bili vsi pogoji, dovoljenja, načrti in soglasja 
urejena, manjkalo naj bi soglasje s strani ARSO - to je bila 
zadnja informacija s strani Petrola. Dodala je, da bi naj bil s 
strani občine Vransko na Petrol poslan apel k plinifikaciji 
Vranskega. 
Zanima jo če je mogoče, da bi bil s strani občine poslan 
dopis tudi na Arso glede pospešitve dolgotrajnega postopka. 
 
Pisni odgovor župana  z 8.4.2021 - citirano: 
Glede na način delovanja ARSO dvomim, da bo dopis – 
urgenca občine, ki ga vsekakor bomo poslali na ARSO, kaj 
bistveno pospešil izdajo soglasja.  
Menim, da se v tem primeru Petrolu kot koncesionarju 
pretirano »ne mudi« in išče izgovore. To potrjuje tudi dejstvo, 
da so se s plinovodi nerazumno dolgo dogovarjali za izbor 
skupnega projektanta. 
Petrol je tako velik in pomemben »igralec«, da bi v primeru 
hotenja lahko plin že pripeljal do naročnikov. Mislim, da tu 
igra pomembno vlogo tudi ekonomija obsega, ki jo pogojuje 
napovedana poraba plina na letnem nivoju. 
Še dodaten pritisk s strani občine ne bo škodil. Bi pa bilo 
zelo koristno, če bi se v reševanje te problematike vključil 
tudi naš poslanec Alex. 
 
 
K točki 3 Odlok o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite  
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko 
– 2. obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Peter Reberšek, Jože Matko, Rafael Novak. 
 
Sledilo je glasovanje o Odloku o postopku, pogojih in merilih 
za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih 
cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko: 

        -    11 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 238 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini Vransko v predlaganem besedilu. 
 
 
K točki 7 Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2020 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je 
podala  obrazložitev.  
 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2020: 
        -    11 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 239 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za 
leto 2020 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko:  

-  plaketo Občine Vransko Stanki Žičkar, vodji 
zdravstvene nege in oskrbe v Zavodu Sv. Rafaela 
Vransko - za dolgoletno vzorno, inovativno, 
strokovno in strpno vodenje zdravstvene nege in 
oskrbe; 

-  priznanje Občine Vransko Katjuši Rajovec, 
ustanoviteljici Zavoda za zaščito in dobrobit živali 
Muri  - za ozaveščanje na področju dobrobiti živali, 
spodbujanje odgovornega lastništva živali in za 
pomoč živalim; 

-  priznanje Občine Vransko prostovoljcem Župnijske 
Karitas Vransko in Občinske organizacije Rdečega 
križa Vransko - za aktivno sodelovanje pri zajezitvi 
novega koronavirusa SARS-CoV-2 in skrbi za 
najranljivejšo populacijo starejših občanov. 

 
 
K točki 8 Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet 
zavoda II. Osnovne šole Žalec za mandatno obdobje 
2021-2025 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je 
podala  obrazložitev.  
 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu za imenovanje predstavnika 
ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne šole Žalec za 
mandatno obdobje 2021-2025: 
        -    11 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 240 
Občinski svet Občine Vransko za predstavnico 
ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne šole Žalec za 
mandatno obdobje 2021-2025 imenuje Sonjo Cencelj, 
Jeronim 50, Vransko. 
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K točki 9 Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet 
zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec za 
mandatno obdobje 2021-2025 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je 
podala  obrazložitev.  
 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu za imenovanje predstavnika 
ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec za mandatno obdobje 2021-2025: 
        -    11 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 241 
Občinski svet Občine Vransko za predstavnika 
ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom "dr. 
Jožeta Potrate" Žalec za mandatno obdobje 2021-2025 
imenuje Marjana Pečovnika, mag. pharm., Vransko 130, 
Vransko.   

 
K točki 10 Razno 
/ 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 13. 4. 2021 

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

 

 
7. Zapisnik 10. dopisne seje občinskega sveta 
 
 

Z A P I S N I K 
10. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Vransko 
 
 
10. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od četrtka, 29. 4. 2021, od 12. 
ure dalje, do petka, 30. 4. 2021, do 12. ure.  
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016 in 94/2020). 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo za sejo z 
glasovnicama vročeno po elektronski pošti. Gradivo za sejo 
je bilo objavljeno na spletni strani Občine Vransko (10. 
dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko - 
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-
obcinskega-sveta/ ).  
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja seje 
glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 

1. Sklep o sofinanciranju obnove kapelice pri hiši Čreta 4 
(EŠD: 20969) 

 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagani 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 242 
Sprejme se naslednji dnevni red 10. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 
1. Sklep o sofinanciranju obnove kapelice pri hiši Čreta 4 
(EŠD: 20969) 
 
 
Ad1: Sklep o sofinanciranju obnove kapelice pri hiši 
Čreta 4 (EŠD: 20969) 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
 »Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju obnove kapelice pri hiši Čreta 4 (EŠD: 20969) 
v višini 2.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz sredstev 
splošne proračunske rezervacije proračuna Občine Vransko 
za leto 2021.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 243 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju obnove kapelice pri hiši Čreta 4 (EŠD: 
20969) v višini 2.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz 
sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna 
Občine Vransko za leto 2021. 
 
Dopisna seja je bila zaključena 30. 4. 2021, ob 12. uri. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 30. 4. 2021 

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

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Vranin glas 

Otroci postopoma spoznavajo bližnje 
družbeno okolje in hkrati dobivajo vpog-
led v širšo družbo. Spoznavajo svoj do-
mači kraj in se seznanjajo z različnimi 
znamenitostmi. 

Tudi v naši skupini v tem šolskem letu 
spoznavamo naš kraj. Odpravili smo se 
na dva daljša pohoda. Do jame Škadav-
nice ter do Stopniškega gradu. Hodili 
smo po stranskih cestah, gozdnih poteh 

in ves čas spremljali markacije, ki so nas 
vodile do našega cilja. Spoznavali in na-
birali smo zdravilne rastline (pljučnik, 
lapuh, trpotec, trobentice, koprive), ki 
smo jih kasneje posušili za čaj. 

Nekaj vtisov otrok: všeč mi je bilo, ko 
smo bili v jami; ko smo hodili po gozdu; 
ko so bili kamni; v temi je bilo fajn; lep 
grad mi je bil.

Pohoda sta bila zelo zanimiva, gibalno 
aktivna s premagovanjem različnih ovir 
in hkrati poučno obarvana. 

Otroci sk. 5–6 let s Simono in Nives

Pohoda do jame Škadavnice in do Stopniškega gradu

Izvedli smo še eno virtualno izmenjavo projekta Erasmus +. V ta projekt so vključene šole iz Belgije, Madžarske, Litve, Portu-
galske, Turčije in Slovenije. Sodelovanje na virtualni izmenjavi je pomembno predvsem zato, da učitelji in učenci ne izgubimo 
stika s projektom in ostalimi učitelji in učenci po Evropi. Tokratno srečanje je potekalo od 26. do 28. maja, država gostiteljica 
pa je bila Madžarska. Temi projekta sta bili matematika in literatura. Učenci naše šole so izvedli vse aktivnosti, ki so bile v 
programu za to obdobje. Učenci višjih razredov so sestavljali haiku – japonsko zvrst poezije. Učenci razredne stopnje pa so 
pisali matematične vzorce in zaporedja ter zraven dodali poezijo, razvozlali so kodirani jezik, sestavljali so zanimive mate-
matične zgodbice in iskali članke ter zapise z matematično vsebino v revijah, knjigah in časopisih. Sodelovanje je potekalo 
preko programa Google meet, učenci so lahko sodelovali na otvoritveni slovesnosti, on line igrah, izvajali delavnice, ki so jih 
pripravili v drugih državah, in na zaključni prireditvi. Posebej smo lahko ponosni, da so učenci 4. a-razreda, kljub temu da so 
en dan pred dogodkom morali zaradi karantene ostati doma, sodelovali v kvizu preko aplikacije Kahoot in tako na mednaro-
dni ravni osvojili prvo mesto v znanju dejstev o Madžarski in njenih znamenitostih. Vsako dopoldne smo tako naše šolsko delo 
obogatili z dejavnostmi projekta in širili obzorja. Učencem je bilo posebej zanimivo igrati igre v »živo« preko spleta z učenci 
drugih držav. Videli so, da se tudi drugje po Evropi učenci učijo na daljavo, učitelji nosijo maske in se vsi skupaj držijo pravil, 
ki onemogočajo širjenje virusa covid-19. Virtualna izmenjava je bila zelo uspešna, tako da smo z učenci prvega razreda sode-
lovanje z učenci iz Belgije nadaljevali še po zaključku projektnega srečanja. Seveda pa se vsi veselimo in komaj čakamo, da 
bomo aktivnosti zopet lahko izpeljali v živo v eni izmed naštetih sodelujočih držav.

Maja Jerman, OŠ Vransko-Tabor

Projekt Erasmus + MATH – virtualna izmenjava na Madžarskem
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Vranin glas 

V četrtek, 20. 5. 2021, smo na Osnovni šoli Vransko-Tabor 
zaznamovali četrti svetovni dan čebel. Učenci so se lahko 
priključili številnim dejavnostim, ki so potekale v šolskem 
čebelnjaku, na šolskem vrtu in v okolici šole, nekateri pa so 
čebele spoznavali tudi pri pouku, o njih brali, reševali kvize 
in še kaj. 

V šolskem čebelnjaku je bil v četrtek in petek dan odprtih 
vrat, kjer si je bilo mogoče ogledati na šoli narejen posnetek 
praznovanja svetovnega dneva čebel. Pripravljena je bila tudi 
preprosta čebelarska razstava pripomočkov, naprav, panj-
skih končnic itd. 

Učenci so si ogledali nove učne table na šolskem vrtu, od 
doma prinesli sadike medovitih rastlin in jih posadili v grede 
šolskega vrta.

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije smo risali čebelarsko 
pravljico. Ideja je bila, da dvorišča šol, vrtcev, vaških središč 
itd. s kredami porišemo na temo čebel in tako opozarjamo 
na njihov pomen. V sklopu ustvarjanja je pod mentorstvom 
Tine Žličar nastal pravi talni poligon, namenjen gibanju naj-
mlajših.

Ta posebni dan smo izkoristili tudi za obdaritev naših zvestih 
članov čebelarskega krožka. Prejeli so kozarček medu iz šol-
skega čebelnjaka, mlajši člani pa še čebelarsko kapo. 

Vsi skupaj želimo čebelam čim boljšo pašo, ljudem pa veliko 
volje za ohranjanje okolja v korist čebel.

Zapisala Nataša Pečovnik, mentorica dejavnosti na šoli.

Prvi topel junijski dan nas je pot peljala od vrtca do Centra 
varne vožnje Vransko, kjer sta v službi mami in ati naše Tin-
kare. Sodelovanje med starši in vrtcem ter medsebojno do-
polnjevanje je pomemben vidik kakovostne vzgoje otrok. Ker 
otrokom veliko pomeni, da imajo možnost svojim prijateljem, 
če je le mogoče, pokazati, kje so njihovi starši v službi, smo 
obisk AMZS z veseljem izkoristili. Ob prihodu nas je pozdravi-
la maskota Anja, ki so se je otroci zelo razveselili in se čudili, 
kako pozna vsa njihova imena. Kasneje smo ugotovili, da se 
pod njo skriva ga. Tanja. Da je bil naš obisk poučen, je po- 
skrbel g. Tomaž, ki je ob pomoči videa preveril, kaj o varnosti 
v prometu že znamo in kaj se še moramo naučiti. Veliko sme-
ha in veselja pa je požela vožnja z avtomobilčki. Vsi otroci 
so se lahko preizkusili v svojih šoferskih sposobnostih. Obo-
gateni z veliko izkušnjami in lepimi spomini smo se odpravili 
nazaj v vrtec vsak s svojo kresničko. Za vse, kar smo lepega 
doživeli, se najlepše zahvaljujemo ge. Tanji in g. Tomažu. Vsi 

skupaj pa smo veseli, da je tudi Tinkara imela svoj prav po-
seben dan.

Otroci skupine 4–5 let z Brigito in Tatjano

Svetovni dan čebel na Vranskem

Varno po stezicah na AMZS
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Vranin glas 

Naj se spet malo oglasimo, da izveste, kaj se dogaja na našem vrtčevskem vrtu. Pred aprilskim zaprtjem vrtca smo vas že seznanili, 
kako prekopavamo vrt, urejamo grede, sejemo vrtnine. Nato pa smo spet ostali doma, in kar je bilo še huje, dnevi in predvsem noči 
so bile zelo mrzle. Čeprav smo se potrudili in vrt zaščitili, je bila narava močnejša in vse, kar smo do takrat že posadili ali posejali 
na vrt, je pomrznilo. 

Ker pa dajemo v vrtcu velik poudarek izkustvenemu učenju, nas to ni potrlo. Ponovno smo zavihali rokave in se skozi proces učenja 
naučili, da stvari niso vedno enostavne, kot so marsikdaj videti na prvi pogled. Tokrat smo na vrt posadili sadike, ki nam jih je 
podaril gospod Dolenc iz Prekope, za kar se mu lepo zahvaljujemo. Za nekaj sadik pa smo poskrbeli kar doma, saj so jih otroci pred 
zaprtjem vrtca lahko odnesli domov, kjer so zanje skrbeli. Čeprav ima narava res posebno moč, smo prepričani, da bomo kljub 
vsem oviram poleti in jeseni užili tudi kakšen plod iz našega vrta. Takrat se vam spet oglasimo. 

Klavdija Konečnik

Smo najmlajši in smo vrata Vrtca Vransko prvič prestopili to pomlad. Ni nas veliko, pa vendar se imamo lepo. V teh nekaj mesecih, 
ki smo jih preživeli skupaj, smo si zadali cilj aktivno doživljati, spoznavati in vrednotiti okolje ter hkrati razvijati spretnosti in veščine. 

V našem oddelku smo se osredotočili predvsem na recikliranje materialov in izdelavo igrač ter didaktičnih pripomočkov iz odpadnih 
materialov. Izdelali smo različne ropotuljice, »vtikanke«, vozila … in na ta način gradili pozitiven odnos do narave in okolja, se hkrati 
zabavali in naučili kaj novega.

1/2  oddelek 1–2 z Matejo Remic

Vrtnarji Vrtca Vransko, 2. del

Za nekoga odpad, za drugega zaklad
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Kot smo obljubile v Informatorju meseca maja, vam sporočamo, da smo se v nedeljo, 6. junija 2021, članice PGD Vransko Natalija 
Šmajs, Mija Cencelj, Eva J. Gorenšek, Mojca Kos, Špela Pečovnik, Klavdija Ropas, Suzana Blatnik, Tina Homšak in Andreja Križnik 
udeležile Državnega tekmovanja mladine, članic in članov ter starejših članic in članov, ki je bilo izvedeno na atletskem stadionu 
Kladivar v Celju.

Dosegle smo odlično 9. mesto v konkurenci 37 ekip članic B iz vse Slovenije. Pomerile smo se v vaji z motorno brizgalno, šta-
fetnem teku na 400 m z ovirami in vaji razvrščanja.

Zahvaljujemo se mentorju Daniju Grandu, ki nas je v času intenzivnih vaj z ostrim očesom nadzoroval in usmerjal, da smo na 
tekmovanju izvedle vaje brez kazenskih točk. Zavedamo pa se, da imamo rezerve še v hitrosti izvedbe vaje. Društvu PGD Vransko 
in Občini Vransko hvala za novo osebno opremo, obleko in čevlje, hvala tudi za pogostitev Stane in Mata po tekmi na njunem 
čudovitem vrtu. GZ Žalec in sodelavcem pa hvala, da so nam omogočili skupne vaje, kjer so izurjeni sodniki opozorili res na vsak 
korak vaje.
Ekipa 9 članic ni mačji kašelj, a kljub temu smo timsko z vso resnostjo in predanostjo pristopile k pripravam, vajam in s ponosom 
povemo, da bomo v tem duhu nadaljevale.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Državno gasilsko tekmovanje

Iz življenja društev

Odkar je cepljenje proti koronavirusu na našem območju v 
Domu II. slovenskega tabora Žalec, so se v dejavnosti Zdra-
vstvenega doma Žalec preko žalske civilne zaščite vključevali 
tudi bolničarji prostovoljci in ostali prostovoljci RKS – Območ-
nega združenja Žalec.

Pri vhodu v stavbo so pomagali pri usmerjanju prijavljenih na 
cepljenje, v podpis so jim ponudili izjave za cepljenje in jih 
napotili naprej do zdravstvenih delavcev. »Opozarjali smo jih 
tudi na upoštevanje zaščitnih ukrepov, še posebej na razku-
ževanje rok,« je še povedala bolničarka prostovoljka, članica 
ekipe prve pomoči RKS – OZ Žalec Mojca Gregorc.

RKS – OZ Žalec

Bolničarji prostovoljci in ostali prostovoljci 
sodelujejo pri cepljenju

Mojca Gregorc s Polzele (na levi) in Anja Donko iz Prebolda 
(na desni), članici naših bolničarskih ekip prve pomoči. 
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Iz življenja društev

V soboto, 29. 5. 2021, je na stadionu Videm potekala že osma 
tradicionalna nogometna tekma, na kateri so se pomerili 
prebivalci vzhodnega in zahodnega dela Vranskega. Ker 
nam žal letos vreme ni bilo naklonjeno kot pretekla leta, je 

bil dogodek prikrajšan za tekmi otrok in ženske ekipe. Temu 
primerna je bila tudi udeležba igralcev na glavni tekmi, ki je 
bila to leto verjetno najmanjša doslej. A kljub temu smo na 
igrišču lahko videli veliko dobrih potez in golov.

Za ekipo vzhoda so igrali: Sašo Otavnik, Matevž Križnik, Boris 
Križnik, Joži Kumer, Vid Križnik, Uroš Jug, Miha Lebar, Jernej 
Karničnik, Nejc Golavšek, Jernej Praprotnik, Lovro Praprotnik 
in Aleš Lapuh. Ekipo zahoda pa so na igrišču zastopali: Matic 
Arnšek, Timotej Kokovnik, Klemen Kološa, Denis Jesenik, 
Luka Jelen, Luka Kajbič, Martin Semprimožnik, Martin Cekin, 
Jure Marko, Luka Stepišnik, Miloš Rozman, Marko Lipovšek in  
Aleksander Zagoričnik.

Vzhod, ki je bil tokrat »na papirju« velik favorit, je pričel 
silovito in hitro povedel. Gledalci na tribuni so bili prepričani, 
da bi letos kar koli drugega kot gladka zmaga vzhoda bilo 
veliko presenečenje. Ponovno smo dobili potrditev, zakaj je 
nogomet najbolj zanimiv šport na svetu. Ekipa vzhoda ni nikoli 
uspela povesti za več kot en gol, na koncu se je borbena in 
srčna igra izplačala zahodnjakom, ki so si uspeli priboriti strele 
iz najstrožje kazni. Redni del se je končal z rezultatom 3 : 3. Pri 
popularnem streljanju penalov je bila sreča na strani zahoda, 
ki je tako uspel naslov najboljšega v občini osvojiti drugo leto 
zapored. Kot smo za ekipe zahoda že vajeni, je njihov junak 
ponovno bil vratar.

Dogajanje se je nato z zelenice prestavilo pred Sneto skiro, 
kjer smo ob dobri hrani in pijači spremljali še finale lige 
prvakov.  Vsem bližnjim in daljnim sosedom se na tem mestu 
zahvaljujemo za strpnost ob našem glasnem praznovanju 
dolgo v noč.

NK Vransko

Pokal ostal pri zahodu

Po daljšem času spet en izlet, saj se epidemija končuje. Odpeljemo 
se do Podgorja, od tu pa po strmi poti krenemo proti vrhu. Vreme 
je čudovito sončno, na vrhu rahlo piha, kar zelo dobro dene. Pri 
koči daljši počitek, da se odpočijemo, napolnimo želodčke in 
uživamo v čudovitem razgledu. Ura na vrhu teče hitreje, zato se 
prekmalu po malo daljši položni poti odpravimo v dolino.

Ker je bil izlet prilagojen trenutnim razmeram (lažji in ne predolg), 
nam je ostalo še nekaj časa, ki smo ga izkoristili za obisk vinske 
fontane v Marezigah. Na poti proti domu pa na avtobusu smeh in 
dobra volja, kot že dolgo ne.

PD Vransko

Slavnik



28 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Prihajajo počitnice, in ker so bili otroci lansko poletje tako zelo 
navdušeni nad poletnimi animacijami, so te ponovno tukaj! 
Poletne počitniške animacije so namenjene otrokom med 6. in 
12. letom starosti, starejši pa bodo več kot dobrodošla pomoč 
animatorjem. S to aktivnostjo želimo otrokom zagotoviti 
kakovostno preživljanje časa v družbi prijateljev in jim pričarati 
nepozabne izkušnje. Čakajo nas ustvarjalne delavnice, športne 
aktivnosti, priprava smoothijev, vodni dan, obisk jame, 
druženje z živalmi ter kopica presenečenj.

Kdaj? Julij in avgust – torki, srede in četrtki med 9.00 in 12.00. 
Začnemo 6. 7. 2021.
Kje? Vransko – nogometno igrišče.  
Prijave in informacije: Simona Golavšek (030 281 606) in 
mgc.vransko@gmail.com.

O podrobnostih vas seznanimo ob prijavi.   

Ekipa projekta MGC Vransko

Poletne počitniške animacije 2021

Iz življenja društev

Končno je prišel čas, da vas po 
mesecih obveščanja o zbiranju 
starega papirja, katerega 
izkupiček bomo namenili nabavi 
novega gasilskega vozila, 
obiščemo na domu. Pobiranje 
papirja je potekalo po predvideni 
časovnici: najprej smo obiskali 
Prekopo, sledile so Čeplje, 
Stopnik in nazadnje še Vransko. 
S pionirji smo se dobivali ob 
koncu tedna in se v več skupinah 
odpravili po hišah. Zelo smo 
bili veseli, da so sokrajani z 
navdušenjem pospremili našo 
idejo zbiranja papirja in nam 
slednjega z veseljem predali. Dobili smo celo pobude, da bi pobiranje papirja organizirali večkrat. Točno številko zbranega papirja 
še čakamo. Ne glede na to, koliko papirja smo zbrali, pa smo veseli, da smo zopet obudili druženje z otroki. Po obdobju epidemije 
so se naši pionirji in mladinci zelo radi udeležili prav vsake aktivnosti. Hkrati smo v društvo sprejeli tudi dva nova pionirja. Zavedamo 
se, da je povezovanje naših članov izjemnega pomena. Tudi v prihajajočih mesecih se bomo trudili ohranjati zagnanost in voljo, ki 
jo otroci izkazujejo v preteklih tednih. Višanje temperatur bo omogočilo tudi gasilske vaje, ki jih tako pionirji in mladinci kot tudi 
mentorji že nestrpno pričakujemo. Iskreno se vam zahvaljujemo za vsak najmanjši papirnat prispevek, ki ste ga predali našim 
pionirjem in mladincem. Upamo, da bomo podobno akcijo zbiranja papirja še ponovili.

Mentorice Anja, Nataša in Špela ter celotna mladinska sekcija PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Zbiranje papirja za nov gasilski avto
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Iz življenja društev / Ne spreglejte

Ljudska univerza Celje je v Hiši generacij Laško organizirala 
izobraževanje o zdravilnih rastlinah. Iz UTŽO Vransko smo se 
izobraževanja udeležili štirje člani oziroma članice.

Delavnice je vodila gospa Jolanda Gobec iz zeliščne kmetije 
Verbena iz Loke pri Zidanem Mostu.

V času od 13. aprila do 15. junija 2021 smo se na predavanjih 
srečevali vsak torek od 16. do 19. ure.
Na prvem predavanju so bile predstavljene magične lastnosti 
zdravilnih rastlin v slovenski tradiciji zeliščarstva ter njihovi 
zdravilni učinki. Izvedeli smo, kaj lahko nabiramo brez skrbi in 
kaj je dobro vedeti pred uporabo.

Drugi torek smo spoznali dvajset zdravilnih rastlin, ki so nujne 
za napolnitev domače lekarne.

Tretje predavanje nam je predstavilo pomoč pri najpogostejših 
zdravstvenih težavah: srce, ožilje, prehladi, jetra, pritisk …

Kako je s preventivno in kurativno uporabo 
zdravilnih rastlin, smo se poučili 4. maja.

Prikaz izdelave tinktur, mazil, sirupov, 
vina, maceratov in pripravkov v kozmetiki 
je bil predstavljen na petem srečanju.

Zdravilne rastline v kulinariki smo spoznali 
na šestem srečanju in jih tudi degustirali.

Posebno poglavje je obsegalo vse o 
pravilnem nabiranju: kako jih prav sušimo 
in kako shranjujemo.

Prvega junija smo na travniku na Šmohorju 
nad Laškim zdravilne rastline nabirali v 

naravnem okolju.

Posebej smo si na zeliščni kmetiji Plahtica v Blatnem Vrhu 
ogledali bolj intenzivno gojenje zdravilnih rastlin in izdelke, ki 
jih iz njih pripravljajo.

Rastlinski pripravki za varstvo rastlin so bili tema zadnjega 
srečanja 15. 6. 2021. Poskušali smo priboljške, ki so jih po 
receptih pripravili udeleženci, si izmenjali mnenja in izkušnje 
ter ugotovili, da je tematika zanimiva in koristna.

Vseskozi smo si izmenjevali tudi različne zdravilne rastline.

Želja predavateljice pa je, da se dobimo julija na Menini planini, 
saj bodo takrat cvetele že tudi druge rastline, ki v majskem 
obdobju še niso bile primerne za nabiranje.

 Toni in Boža Krivec, Mimica Štrajhar, Iva Cizej

Zdravilne rastline in vse o njihovi uporabi

Juhu, oratorij bo!

Osrednji oratorijski lik je letos blaženi Carlo Acutis. Gre za prav 
posebnega sodobnega svetnika, saj je verjetno edini izmed 
svetnikov, ki se lahko pohvali s tem, da je v prostem času rad 
programiral.  Po eni strani je bil običajen najstnik, ki je imel rad 
računalnike in gledal filme. Po drugi strani je bil v marsičem 
izjemen. Zaradi njegovega globokega odnosa z Bogom, žive 
vere, dobrosrčnosti in čudežev, ki se dogajajo po njegovi smrti, 
smo ga ljudje že kmalu prepoznali za svetnika.

Geslo letošnjega oratorija »ORIGINALEN.SEM« je navdihnil 
Carlov citat: »Vsi ljudje so rojeni kot originali, a mnogi umrejo 
kot fotokopije.« Geslo nas spominja na to,da smo edinstveni, 
izvirni in naj taki tudi ostanemo.

POLETNI ORATORIJ 2021 bo potekal med 26. 7. in 1. 8., vsak 
dan od 9.00 do 15.00.

Prijavnico dobite na spletni strani vransko.net ter na Facebook 
strani Oratorij Vransko.

Kontakt: 
Amadeja Juhart: 
041 945 960  
Katja Pečovnik Hadžič: 
031 227 694

Oratorij 2021 – "ORIGINALEN SEM"
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Upravna enota Žalec obvešča, da bodo zaradi povečanega 
povpraševanja strank po upravnih storitvah pridobitve mobilne 
identitete smsPASS in digitalnega potrdila oziroma zamenjave 
osebnih dokumentov od 10. junija 2021 do preklica zagotavljali 
dodatne uradne ure ob sredah med 17. in 18. uro.

Občinska uprava

Cilj novele Zakona o prijavi prebivališča, ki se začne uporabljati 
27. 6. 2021, je zagotoviti dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli 
k zmanjšanju števila neresničnih, neobstoječih, lažnih ali t. 
i. fiktivnih prijav, ko posamezniki na navedenem naslovu v 
resnici ne prebivajo.

Na upravnih enotah problematiko fiktivnih prijav na 
istem naslovu zaznavamo predvsem pri tujcih, voznikih 
v mednarodnem prometu, zaposlenih pri slovenskih 
delodajalcih (zaradi zdravstvenega zavarovanja, dovoljenja za 
stalno bivanje in združevanja družine), družinskih članih tujca, 
zaposlenega pri slovenskem delodajalcu (zaradi pridobivanja 
socialnih transferjev) in državljanih, ki dejansko prebivajo v 
tujini, a ohranijo rezidentstvo (davčne olajšave). Da bi bilo 
teh primerov čim manj, je v noveli zakona ponovno uvedena 
krajevna pristojnost prijave prebivališča. Zakonodaja na novo 
določa površinski standard za število prijavljenih oseb na 
določenem naslovu.

Bistvena in hkrati najpomembnejša novost novele Zakona 
o prijavi prebivališča je, kot že navedeno, ponovna uvedba 
krajevne pristojnosti za prijavo oziroma odjavo prebivališča, 
ki je bila več let ukinjena. To pomeni, da prijave prebivališča 
ne bo več mogoče urejati na kateri koli upravni enoti ali 
krajevnem uradu v Sloveniji, ampak bo za prijavno-odjavno 
obveznost pristojna krajevna upravna enota ali krajevni urad, 
kjer posameznik prijavlja stalno ali začasno prebivališče 
(npr. nekdo, ki je iz Ljubljane in bo želel spremeniti naslov na 
območju Ljubljane, bo to lahko po novem storil le na Upravni 
enoti Ljubljana). E-prijava prebivališča bo še vedno mogoča, 
vendar mora posameznik izbrati krajevno pristojno upravno 
enoto. Ukinitev krajevne pristojnosti za prijavo prebivališča 
se je namreč v praksi izkazala za neustrezno, saj je to 
posledično vplivalo na povečanje števila domnevno fiktivnih 
prijav. Izhajajoč iz prakse uradne osebe na upravni enoti 
relativno dobro poznamo območje svoje upravne enote, zato 
je bistveno manjša možnost za fiktivne prijave večjega števila 
posameznikov na naslov, kjer do takšne prijave ne more in ne 
bi smelo priti. Z novo zakonodajo  bo to onemogočeno.

Druga pomembna novost predmetnega zakona je uvedba 
površinskih standardov za število prijavljenih oseb na velikost 
uporabne površine stanovanja oziroma stanovanjskega 
objekta. Uvedba površinskih standardov, ki jih na novo 
določa Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo 
prebivališča, je dopustno število prijavljenih posameznikov na 
velikost uporabne površine stanovanja. Normativ uporabne 
površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v posameznem 
stanovanju je najmanj 8 m² na prijavljeno osebo (npr. v 

stanovanju velikosti 34 m² bodo lahko prijavljene največ štiri 
osebe). Zakonodajalec pa je določil kar nekaj izjem, za katere 
prej navedeni standard ne bo veljal, kot so to npr. domovi za 
starejše, dijaški in študentski domovi, domovi za terapevtske 
skupnosti, zavetišča za brezdomce, prevzgojni zavodi, vzgojni 
zavodi, stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov.
Novela zakona hkrati tudi poenostavlja postopek preverjanja 
resničnosti prijave prebivališča. Upravna enota Žalec bo 
ob prijavi prebivališča tako dolžna preveriti podatek o 
namembnosti objekta, njegovi uporabni površini in številu 
že prijavljenih posameznikov na tem naslovu. Po novem bo 
uradna oseba na upravni enoti dolžna preveriti tudi nekatere 
podatke, ki so vezani na sistem Geodetske uprave Republike 
Slovenije. V primerih, ko posameznik ne predloži dokazila 
(npr. izjava o lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali 
podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika 
ali stanodajalca), da ima pravico do prebivanja na naslovu, 
ki ga prijavlja, se posamezniku določi osemdnevni rok za 
dopolnitev. Če dokazila v tem roku ne predloži, zakon omogoča 
pristojni upravni enoti takojšnjo izdajo zavrnilne odločbe, torej 
brez ugotovitvenega postopka in zgolj na podlagi dejstva, da 
naslov, na katerega se posameznik želi prijaviti, nima hišne 
številke oz. številke stanovanja, stanovanjske namembnosti ali 
ima premajhno kvadraturo glede na število že prijavljenih oseb 
ali če posameznik ne more predložiti dokazila, da ima pravico 
do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja.

Ob tem še droben predlog vsem, ki še nimajo urejenih podatkov 
oziroma prostorskih evidenc nepremičnin (hišne številke ali 
številke stanovanja, zahteve za vpis stavbe v kataster stavb, 
zahteve za vpis sprememb podatkov katastra stavb), in 
bodo želeli na takšni nepremičnini prijaviti prebivališče, da 
si to uredijo v določenem času na pristojni Geodetski upravi 
Republike Slovenije.

Dejstvo je, da upravna enota kot prekrškovni organ lahko 
posamezniku, ki krši prijavno-odjavno obveznost, izreče tudi 
globo v višini 200 do 600 evrov. Pri sumu tovrstnih kršitev 
zgledno sodelujemo s Policijsko postajo Žalec.

V preteklosti smo tako v sodelovanju s policijo uvedli večje 
število postopkov ugotavljanja stalnih ali začasnih prebivališč 
za osebe, ki so bile prijavljene na naslovih z večjim številom 
prijavljenih oseb. Policija pa je ob ugotovitvah ponarejanja 
listin oz. dokazil o prijavi prebivališča že podala več ovadb 
zaradi storitve kaznivih dejanj overitve lažne vsebine.

Simona Stanter, načelnica Upravne enote Žalec                     

Podaljšan delovni čas Upravne enote Žalec ob sredah

S spremembo Zakona o prijavi prebivališča 
nad navidezne prijave prebivališč

Ne spreglejte



31www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte

Predmestni in mestni vrtovi so ekosistemi v malem. 
Predstavljajo pomembno zatočišče za mnoge organizme, ki 
težko preživijo na vedno intenzivnejših kmetijskih površinah in 
pozidanih območjih. Žuželke so kot izjemno raznolika skupina 
živali ključen del teh ekosistemov. Velika večina živi skrito 
človekovim očem v tleh ali rastlinju in jih navadno opazimo 
le, če jih načrtno iščemo. Pozornost zbujajo le najbolj pisani 
ali drugače vpadljivi predstavniki, pa seveda vrtni škodljivci, 
čeprav predstavljajo slednji le neznaten delež žuželčje favne 
vrtov.

Z nekaj pazljivega opazovanja lahko vsakdo občuduje žuželčje 
prebivalce vrta, ki tvorijo pravcat splet. Če je vrt dobro ohranjen, 
bo našel plenilce (pikapolonice, tenčičarice), rastlinojede 
(listne uši, gosenice metuljev), z malo več truda morda tudi 
zajedavce (na primer osice) in razkrojevalce (govnače, ličinke 
hroščev, ki se prehranjujejo z odmrlim organskim materialom 
idr.). Z nekaj sreče lahko opazimo tudi zanimive odnose med 
njimi. Mravlje na primer skrbijo za kolonije listnih uši, od 
katerih pridobivajo »mano« – rastlinske sokove, ki jih listne 
uši izločajo kot odvečne, za mravlje pa so dober vir sladkorjev. 
Temu odnosu pravimo mutualizem, pri katerem imata obe vrsti 
korist: mravlje v zameno za mano varujejo »svojo« kolonijo, 
podobno kot pastir varuje čredo. Mnogo bolj znan primer je 
opraševanje. Množica opraševalcev, kot so čebele, čmrlji, 
metulji in muhe trepetavke, v zameno za raznašanje peloda 
dobi medičino v cvetovih. Nekateri odnosi so na prvi pogled 
manj harmonični, pikapolonice tako pridno požirajo listne uši 
in druge majhne rastlinojede žuželke. Splet vseh teh odnosov 
pa v zdravem vrtu podobno kot v naravi vseeno poskrbi, da se 
noben člen ne namnoži preko vseh meja ali izumre.

Vrtnar vpliva na skupnost organizmov v svojem vrtu na različne 
načine, predvsem z izbiro sajenih rastlin in zatiranjem neželenih 
predstavnikov, ki ga največkrat izvajamo s kemičnimi pripravki 
– pesticidi. Z raznolikimi, predvsem medovitimi vrstami rastlin, 
je vrt, če je dovolj velik, lahko prava oaza biodiverzitete, kjer 
bodo naravni sovražniki škodljivcev pripomogli k ravnovesju 

in morda uporaba pesticidov sploh ne bo potrebna. Pesticidi 
proti žuželkam – insekticidi – so netarčni in škodujejo vsem 
žuželkam, tudi koristnim. Ob prekomerni uporabi insekticidov 
nevede zatremo tudi naravne sovražnike škodljivcev, ki jih 
je običajno manj kot rastlinojedih žuželk in počasneje se 
razmnožujejo. Naslednjo sezono zato doživimo še hujši izbruh 
škodljivca, ki ga zdesetkana populacija plenilca ne more 
več uravnati. V tem začaranem krogu porabimo vedno več 
insekticida za enak učinek, hkrati pa škodujemo še okolju in 
sebi, saj so to strupene snovi.

Opazovanje drobnih prebivalcev vrta je lahko za konec 
tudi lep hobi. Sodobni pametni telefoni omogočajo že zelo 
solidne fotografije, ki jih lahko delimo na opazovanju narave 
namenjenih spletiščih ali v skupinah na družbenih omrežjih. 
Od mednarodnih je najbolj znan portal iNaturalist, kjer lahko 
vsakdo deli svoja fotografska opažanja. Tam jih bodo ostali 
člani pomagali prepoznati, s tem pa bomo tudi sami izvedeli 
več o naših drobnih sopotnikih. Brez njih bi tudi mi težko 
preživeli!

Je vaš vrt oaza biodiverzitete? Vabljeni, da sodelujete v našem 
natečaju »Biodiverziteti najbolj prijazen vrt«. Navodila za 
prijavo so objavljena na spletni strani www.naturaviva.si.

Fotografija čebele: Gnezdilnice za čebele samotarke 
privabljajo mnoge opraševalce, kot je rogata dišavka. 

Kaj lahko storimo za zdrav ekosistem na vrtu?

• Če imamo dovolj velik vrt, lahko pustimo del zaraščen s 
»plevelom«. Divje rastline služijo kot zatočišče za žuželke in 
druge majhne živali, tudi ko preostanek vrta prekopljemo 
za sejanje ali ga poškropimo s pesticidi.

• Če je vrt majhen, se morda lahko dogovorimo s sosedi za 
mejico iz avtohtonega grmičevja, ki je prav tako odlično 
zatočišče za živali.

• Nastavimo umetna zatočišča za žuželke. Sem spadajo 
recimo t. i. »hoteli« za čebele samotarke, narobe obrnjene 
lončke za rože, ki jih napolnimo s suho travo in postavimo 
na tla, pa s pridom izkoristijo tenčičarice in druge 
vlagoljubne žuželke. Talnim žuželkam lahko naredimo 
zatočišča iz nalomljene lončevine ali kamenčkov v kakem 
kotu.

• Organske odpadke kompostiramo. Kompost je vsestransko 
uporaben, v njem pa se naseli tudi množica prebivalcev.

• Poskusimo sobivati s škodljivci, namesto da jih takoj 
zatiramo. Majhna populacija listnih uši ali peščica gosenic 
verjetno ne bo povzročila omembe vredne škode.

Avtor besedila in fotografije: dr. Jernej Polajnar

Žuželke na vrtu
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Vabljeni  na  predpremiero dokumentarno-feljtonske oddaje RTV Slovenija  
Sledi  o rojaku, slikarju Antonu  Perku.

Prireditev bo v nedeljo, 4. julija 2021, ob 19. uri 
v graščini Podgrad na Vranskem.

Na  prireditvi se bodo predstavili avtorica in urednica oddaje dr. Polona Pivec ter 
ustvarjalci in sodelujoči  v oddaji.

Glasbenice z  Vranskega: Urška Križnik Zupan, harfa, Alenka Bogataj, flavta, 
Lucija  Bogataj, violina, bodo izvedle krstno skladbo skladatelja Tilna Slakana, 

posvečeno slikarju Antonu Perku.

Vljudno vabljeni.

Predpremiera oddaje o Antonu Perku
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ZAHVALA
Prezgodaj nas je zapustil

SLAVKO PADEŽNIK
1. 1. 1955–23. 5. 2021

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in sošolcem za izrečena pisna in
ustna sožalja ter darove.

Hvala DEOS Gornji Grad, kolektivu S-Tekavc, sodelavcem SIP Šempeter, sodelavcem OŠ Prebold, sindikatu OŠ Prebold in 
Tomaževim sošolcem iz srednje šole.

Hvala g. župniku, cvetličarni Sadika, pevkam, govornici in pogrebni službi Ropotar.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Poslovil se je Karel Jožef Matko, leta 2018 prejemnik plakete Občine Vransko za izjemen prispevek k ohranjanju sakralne kul-
turne dediščine.

Več kot 30 let je vzorno skrbel za podružnično cerkev sv. Katarine Aleksandrijske na Čreti. Tudi zaradi njegovega prizadevanja za 
urejen videz cerkve je le-ta priljubljen cilj mnogih obiskovalcev Črete.
Z aktivnim pristopom pri ohranjanju sakralne kulturne dediščine in s svojimi osebnostnimi lastnostmi, med katerimi velja izpostaviti 
vztrajnost, skromnost in dobrovoljnost, je pomembno prispeval k skupnemu dobremu v lokalni skupnosti.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Je čas setve
je čas žetve,

vse ob svojem času ...
A kadar odide

ljubljena oseba,
je vedno prezgodaj.

»Pesem je končana, toda melodija odzvanja dalje.«

     Irving Berlin
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Napovednik

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

 3. 7. 2021
od 13. ure dalje

ZAJČEVI DNEVI Zajčeva koča

Društvo žena in deklet 
OT (031 762 324) 

Planinsko društvo Tabor 
(031 604 429)

Lovska družina Tabor 
(041 335 274)

3. 7. 2021
ob 16. uri

KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP Šnepov travnik

Društvo žena in deklet 
OT (031 762 324) 

Planinsko društvo Tabor 
(031 604 429)

Lovska družina Tabor 
(041 335 274)

4. 7. 2021
ves dan

ZAJČEVI DNEVI Zajčeva koča

Društvo žena in deklet 
OT (031 762 324) 

Planinsko društvo Tabor 
(031 604 429)

Prireditve v občini Tabor

JUNIJ 2021

Prireditve v občini Vransko

JUNIJ 2021

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

4. 7. 2021
19.00

Predpremiera oddaje RTV Slovenija Sledi
O ANTONU PERKU Graščina Podgrad ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

6. 7. 2021
9.00–12.00

1. srečanje
POLETNE POČITNIŠKE ANIMACIJE

(vsak torek, sredo in četrtek v juliju in avgustu)

Nogometno igrišče 
Vransko

Medgeneracijski center 
Vransko

(030 281 606)

10. 7. 2021
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 
dediščino

SLOVENSKI GODALNI SEKSTET

Podružnična cerkev 
sv. Martina v Šmartnem/

Podvrhu

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

26. 7.–1. 8. 2021
9.00-15.30

Oratorij 2021 
»ORIGINALEN SEM« Vransko Župnija Vransko

(031 227 694)

31. 7. 2021
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 
dediščino

KVARTET VIOLONČEL 
SIMFONIČNEGA ORKESTRA RTV SLOVENIJA

Podružnična cerkev 
sv. Marije Magdalene na 

Ločici pri Vranskem

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)




