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Vransko, 30. 8. 2021

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@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, Čebelarsko društvo Vransko, 
KD Vrani Vransko, MGC Vransko, Tone Tavčer, Darko Naraglav, Saša 
Kovačič, Milan Polavder, Marko Praprotnik  

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

Naslednja številka izide 30. 9. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 9. 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

Pandemija bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus 
SARS-CoV-2, je v zadnjem letu in pol terjala že 4,09 milijona 
človeških življenj in ohromila življenje, kot smo ga bili vajeni. 
Slovenija je sredi poletja v situaciji, ko je število okužb in 
hospitalizacij majhno in obvladljivo, vendar pa nas izkušnje iz 

leta 2020 in aktualne epidemiološke razmere drugje po svetu 
opozarjajo, da ni razlogov za brezskrbnost.
Za razliko od lani imamo letos pred prihajajočo hladno 
sezono na razpolago orodje, s katerim lahko brez omejevanja 
javnega življenja učinkovito preprečimo nepotrebne smrti in 
zdravstvene zaplete. To so cepiva, ki so že na voljo v zadostnih 
količinah in v visokem odstotku preprečujejo simptomatsko 
okužbo in hujši potek bolezni, torej hospitalizacije in smrti.
Po zagotovilih stroke je cepljenje enostaven, varen in 
učinkovit ukrep za zaščito pred covidom-19, ki ne ščiti le 
cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja 
bolezni tudi druge. Sedaj je torej vse odvisno od nas samih. 
Na preizkušnji je naša resnična solidarnost.
Vse odgovore na pogosta vprašanja in dileme v zvezi s 
cepljenjem lahko poiščete na spletni povezavi https://www.
cepimose.si/.

Franc Sušnik, župan   

Zdravstvena postaja Vransko obvešča, da cepljenje proti 
covidu-19 izvaja vsak četrtek. Za cepljenje se je potrebno 
predhodno prijaviti po telefonu ali elektronski pošti pri izbrani 
osebni zdravnici in sicer najkasneje do srede do 12. ure, da se 
lahko pravočasno naročijo zadostne količine cepiva. 

Kontaktni podatki:
Pavla Rode Zalokar; T: 03 703 15 22; E: zp.vransko.amb1@
zd-zalec.si 

Ljuba Centrih Četina; T: 03 703 15 00; E: zp.vransko.amb2@
zd-zalec.si
Tanja Reberšek; T: 03 703 15 11; E: zp.vransko.amb3@zd-
zalec.si

Odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s cepljenjem lahko 
dobite na spletni strani https://www.cepimose.si/, od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pa tudi na brezplačni 
telefonski številki 080 1404.

Občinska uprava

Solidarnost na preizkušnji

Na Vranskem cepljenje proti covidu-19 vsak četrtek
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Beseda poslanca / Pisma bralcev

Preplastitev vozišča na cesti R2-447/290 Vransko–Šentrupert 
v skupni dolžini ok. 6,5 km.
V smeri od Petrola na Vranskem proti Šentrupertu.
• Obnova ceste pred in med mostovoma v Brodeh se bo 

izvedla naslednje leto spomladi v sklopu izgradnje novih 
mostov.

• Nadvoz Vransko do rondoja pri Grofu.
• Obnovi se odsek od konca naselja Čeplje–Pondor skozi 

Prekopo – v celoti.
• Del ceste v Pondorju se izpusti, ker se bo naslednje leto 

(2022) zgradilo krožišče.
• Cesta skozi Kaplo se ne obnovi, ker Občina Tabor še 

pridobiva služnosti za izdelavo projekta kanalizacije 
Pondor-Kapla, s katerim bo kandidirala na prihajajočih 
razpisih. Nesmiselno bi bilo namreč obnoviti cesto, 
potem pa cesto razkopati in položiti kanalizacijo. Cesta 
skozi Kaplo z vso infrastrukturo bo obnovljena po izgradnji 
kanalizacije.

• Obnovi se odsek od križišča v Taboru (Moj Caffe) do 
križišča Gomilsko–Tabor v celoti.

• Obnovi se odsek od križišča Gomilsko–Tabor do križišča 
Gomilsko v celoti.

• Obnovi se odsek od križišča Gomilsko do odcepa za 
Zgornjo Savinjsko dolino v Šentrupertu v celoti.

Dela na terenu se bodo začela še v avgustu in bodo predvidoma 
zaključena do konca letošnjega leta, v kolikor bodo vremenske 
razmere to dopuščale.

Vrednost del znaša 1,87 mio. evrov.

Dobili bomo novo cesto!
Lepo prosim za strpnost in razumevanje.

Aleksander Reberšek

Marijana Križnik se javno opravičujem g. Vojku Križniku in g. Ivanu Hrastovcu za neresnične izjave glede utaje plena.

Končno začenjamo z obnovo državne ceste

Javno opravičilo
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Zgodilo se je

V krožišču v Čepljah je v čast 30. obletnici slovenske držav-
nosti zaplapolala slovenska zastava. Slovenija je namreč 25. 
junija 1991 formalno postala neodvisna država. Na ta dan sta 
bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna 
ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki 
sta bili slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na 
Trgu republike v Ljubljani. Še istega dne se je začela oboro-
žena agresija Jugoslovanske ljudske armade. V desetdnevni 
vojni, ki je sledila, so slovenske obrambne sile mlado drža-
vo uspešno ubranile in 25. oktobra 1991 je Slovenijo zapustil 
zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade.

Naj nas zastava v Čepljah spominja na čas, ko smo Slovenci 
zmogli najti soglasje za najpomembnejše odločitve, in spod-
buja, da ga bomo v najbolj pomembnih trenutkih znali poi-
skati tudi v prihodnosti.  

Franc Sušnik, župan

Po težkem letu odrekanj, izolacij, karanten ... smo v občini 
Vransko želeli proslaviti dan državnosti z veselim druženjem 
na prostem ob glasbi Ansambla Smeh. A žal nam epidemio-
loške razmere tega niso dovolile.

Praznični dan se je začel z budnico Pihalnega orkestra Pre-
bold. Glasbeniki so se ob 6.30 zbrali pred Pekarno Brglez in 
se z več postanki sprehodili skozi trg do trškega jedra pri go-
stilni Slovan.

Na istem mestu so se čez dve uri zbrali kolesarji in pohodniki. 
Planinsko društvo Vransko je namreč organiziralo 23. pohod 
in rekreativni vzpon S kolesom na Čreto, ki se ga je udeležilo 
29 kolesarjev in 10 pohodnikov. 

Na Čreti je v cerkvi Matere Božje župnik Jože Turinek daroval 
mašo za domovino. Nato pa so se številni verniki, pohodniki 
in kolesarji zbrali pri planinskem domu, kjer se je praznično 
vzdušje nadaljevalo ob toplem obroku – tradicionalnem dari-
lu Občine Vransko, kolesarji pa so bili obdarjeni s simbolični-
mi nagradami, ki so jih prispevali donatorji prireditve.

Povsod po občini so plapolale zastave, najbolj vidna pa je 
bila na vrhu mlaja, postavljenega ob občinskem grbu in osa-
mosvojitveni lipi na Avtobusni postaji Vransko. 

Občinska uprava

V krožišču v Čepljah zaplapolala slovenska zastava

Dan državnosti
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Zgodilo se je

V Prekopi so končana gradbena dela v okviru investicije 
»Rekonstrukcija ceste R2-447 odsek 0290 Šentrupert–Ločica 
od km 6+990,00 do km 7+170,00 z dograditvijo hodnika za 
pešce«, ki bo znatno izboljšala prometno varnost na tem odseku 
regionalne ceste. Dela je izvedlo podjetje TEGAR, d. o. o., 
iz Velike Pirešice, ki je bilo s ponudbeno ceno 81.227,72 
evrov (z DDV) izbrano kot najugodnejši ponudnik v postopku 
oddaje javnega naročila. Sredstva za izgradnjo bodo skladno 
s sklenjenim sporazumom o sofinanciranju investicije skupaj 
zagotovili Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
Občina Vransko.

Občinska uprava

Po več kot dveh letih izbiranja, planiranja in kupčkanja smo 
tudi v Prekopi dočakali dan, ko smo lahko slovesno podpisali 
pogodbo za nakup našega novega gasilskega vozila GVC 16/25, 
ki bo zamenjalo našega, preko 40 let starega Tamiča, ki žal 
ne more več slediti našim potrebam in potrebam modernega 
gasilstva.

Tako se je v sklopu našega projekta mladinske komisije "Nočitev 
v gasilskem domu 2021" 4. julija 2021 v našem gasilskem domu 
zbralo lepo število naših članov, gostov iz sosednjih gasilskih 
društev, poveljnik Gasilske zveze Žalec Franc Rančigaj in tudi 
naš član ter poslanec DZ Aleksander Reberšek. Prisoten je bil 
tudi prokurist podjetja GV Pušnik, d. o. o., Marijan Pušnik.

Na krajši slovesnosti, ki jo je tako kot že ničkolikokrat rutinirano 
vodil naš član Štefan Jošt, je bilo povedanih veliko lepih besed, 
vsem pa je bil skupni imenovalec zelo jasen:  "Narava se vsak 
dan spreminja in PGD Prekopa trenutno nima voznega parka, 
ki bi bil sposoben pomagati krajanom. Zato je akcija nujna!" 
Vsi prisotni so bili enotni, da bo novo vozilo odlično ter več kot 
primerno za bodoče izzive.

Po vseh govorih ter čestitkah sta g. Pušnik ter predsednik PGD 
Prekopa-Čeplje-Stopnik Robert Novak podpisala pogodbo ter 
s tem sklenila dolgotrajne dogovore. Sedaj je čas za naslednje 
faze, od katerih bo prva faza dobava šasije, ki naj bi na dvorišče 
podjetja GV Pušnik prispela predvidoma novembra 2021. 

Končna dobava vozila je planirana za začetek aprila 2022, 
organizacija slovesnega prevzema skupaj z Občino Vransko pa 
je tudi že v polnem zamahu – ta naj bi se zgodila 7. maja 2022. 
O vsem vas bomo seveda tudi sproti obveščali. 

Po zaključku uradnega dela je sledila pogostitev vseh gostov 
ter nato druženje.

V letošnjem letu je bilo za nabavo novega vozila porabljene 
res ogromno energije. V preteklih mesecih so se naši gasil-

ci oglasili tudi v vseh gospodinjstvih v našem rajonu. Povsod 
smo bili res izredno lepo sprejeti, tako posamezniki, gospodi- 
njstva kot tudi podjetja pa so se res darežljivo odzvali tudi s 
prispevki, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Ko bo vozi-
lo dobavljeno, verjamemo, da se bomo lahko z vsemi skupaj 
poveselili na slovesnem prevzemu.

Na pomoč!

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Izgradnja hodnika za pešce in cestne razsvetljave v Prekopi

Slavnostni podpis pogodbe za nakup GVC 16/25
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Zgodilo se je

Letošnje praznovanje 59. Dneva slovenskih hmeljarjev je 
bilo zaradi koronavirusa okrnjeno. Na Skupnem placu v 
Braslovčah pod kozolcem je bila drugo nedeljo v avgustu  
slavnostna seja Združenja hmeljarjev Slovenije, za novo 
hmeljarsko princeso  so proglasili 23-letno diplomirano tek-
stilno inženirko Teo Pustoslemšek, doma iz Kaple, za novega 
starešino pa 52-letnega Milana Lesjaka,  doma iz Ojstriške 
vasi v Občini Tabor. Prireditev je vzorno pripravilo Turistično 
društvo Braslovče v sodelovanju z Občino Braslovče in Zdru-
ženjem hmeljarjem Slovenije.

Uvodoma je na slavnostni seji zbrane nagovoril pred- 
sednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset, ki je 
med drugim poudaril, da je letošnje praznovanje zara-
di koronavirusa precej okrnjeno. Sledil  je pozdravni 
nagovor župana  Občine Braslovče Tomaža Žoharja in 
predsednika TD Braslovče Branka Ribizla. Zbrane so na-
govorili tudi  podpredsednik KGZS Marjan Golavšek,  di-
rektor ZKŠT Žalec Boštjan Štrajher,  direktor Inštituta za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Bojan Cizej, 
poslanec v DZ Aleksander Reberšek, taborski župan 
Marko Semprimožnik in drugi.

V nadaljevanju sta o svojem enoletnem delu govorila 
dosedanja princesa Janja Žagar in starešina Vinko Zu-
pan.  Kot sta poudarila, je bilo leto »vladanja« pestro in 
zanimivo, promovirala pa sta številne prireditve. 

Nato je sledila predstavitev nove hmeljarske princese 
Tee Pustoslemšek. Kot je povedala, je po  poklicu diplo-
mirana tekstilna inženirka. Njihova kmetija je velika 63 
ha, hmelj pa pridelujejo na 23 ha. S hmeljem so se na 
kmetiji pričeli ukvarjati že leta 1931. Novi starešina Milan 
Lesjak  je doma s 35 ha velike kmetije, od tega na 15 ha 
pridelujejo hmelj.

Kako bo z letošnjim pridelkom, je  Irena Friškovec, sveto-
valka, specialistka za hmeljarstvo, povedala takole:

»V letu 2021 123 hmeljarjev prideluje hmelj na 1433 ha, kar 
je dobrih 50 ha več kot lani. Večina slovenskih hmeljišč 

je posajenih s sorto Aurora (41 %), sledi ji Celeia (29 %). 
Savinjskega goldinga je slabih 10 %.  Dobrih 8 % hmeljišč 
pa je posajenih z novimi slovenskimi sortami, ki so bile v 
zadnjih letih vzgojene na IHPS.

Tudi letošnje leto zaposlovanje sezonske delovne sile kro-
jijo pogoji za preprečevanje širjenja covida-19. Vendar pa 
so letos hmeljarji delovno silo pravočasno zaposlili in tako 
ni bilo večjih težav.

Tako kot vsako leto tudi letošnji pridelek kroji vreme. Hla-
dno vreme v mesecu aprilu in maju je upočasnilo rast 
hmelja, izničili so se roki rezi, posamezne sorte hmelja pa 
so v maju v razvoju zaostajale tudi do tri tedne glede na 
povprečje več let. Nato pa so naenkrat nastopile v juniju in 
začetku julija zelo visoke temperature, tudi s pomanjka-
njem padavin (hmeljarji so hmeljišča namakali). Vse to pa 
se je seveda odrazilo v rasti in razvoju hmelja.

Rastline so v večini hmeljišč prišle do vrha opore, a so os-
tale s kratkimi stranskimi poganjki, imajo obliko ozkega 
valja ali pa so celo smrekaste. Lepše razviti so mlajši na-
sadi. Tudi to leto je kar nekaj hmeljišč poškodovala toča, 
kar v vseh pridelovalnih območjih. Poleg tega pa je močno 
neurje z vetrom povzročilo veliko škode na območju obči-
ne Tabor, v Ormožu in Letušu. Veter je pometal na tla na 
vseh treh območjih skupaj okoli 100.000 vodil z rastlinami 
hmelja. Delno pa so bile poškodovane tudi žičnice.

Namočena tla so povzročila tudi podrtje žičnice v Moškanj- 
cih v začetku avgusta. Tako vse kaže na to, da bo letošnja 
letina pridelka hmelja po količini podpovprečna.«

Višek dogajanja je bila predaja starešinstva in ime- 
novanje princese ter zdravica  s pivom. Ob sprejemu 
»hmeljskega mačka« in prapora je novi starešina Milan 
Lesjak poudaril, da si bo prizadeval slovenske hmeljar-
je zastopati častno povsod tam, kamor ga bodo pova-
bili skupaj s princeso  Teo Pustoslemšek, ki je sprejela 
hmeljarski škaf.

59. Dan slovenskih hmeljarjev
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Savinjčani beremo 2020/21

Predsednik združenja hmeljarjev Slovenije je ob kon-
cu podelil vsem spodnjesavinjskim občinam in Občini 
Šmartno ob Paki  »hmeljarskega mačka«, na prapor 
združenja pa so pripeli dva nova trakova, in sicer trak 
Občine Vransko in Šotorov Petre.

Slovesnost  so zaključili s krajšim družabnim delom, v 
katerem so nastopili Savinjski kvintet in Ines Kern ter 
Urška Tekavc pod imenom JU END AJ.

Posebnost letošnjega Dneva hmeljarjev pa je bila predsta-
vitev lastne hmeljarske noše. O tem je nova hmeljarska 
princesa Tea Postoslemšek povedala:

»Združenje hmeljarjev Slovenije je že dlje časa imelo v 
planu izdelavo lastnih hmeljarskih noš. V letu 2020 se je 
prvič sestala skupina za oblikovanje noše. Pavla Gosteč-
nik, Simona Rojnik, Mateja Kramer, Irena Friškovec in Tea 
Pustoslemšek smo po snovanju idej besede izlile na papir 
ter izrisale skice za moške in ženske noše. V letu 2021 so se 
pričele priprave na izvedbo naših idej.

Ženska oprava vključuje belo bluzo z gumbi s kratkimi ali 
dolgimi rokavi, plisirano zeleno krilo poljubne dolžine ter 
rjavo ogrinjalo z našitkom hmeljske trte. Moška noša vklju-

čuje črne elegantne hlače, belo srajco z našitkom ali belo 
polo majico z našitkom ter brezrokavnik v dveh izvedbah – 
za mlajše ter starejše. V planu imamo tudi otroške obleke, 
da bodo lahko slovensko hmeljarstvo zastopale celotne 
družine. Želimo, da se v prihodnosti vse podrobnosti ter 
barvne kombinacije še bolj izpopolnijo, saj je v interesu, 
da se vsak v noši počuti udobno. V dizajnu so elementi 
zgodovine naše doline ter barve, ki ponazarjajo rodovitno 
zemljo ter hmelj.«                   

T. T.          

Savinjčanke in Savinjčani, ki so v sezoni 2020/2021 brali v 
projektu Medobčinske splošne knjižnice Žalec Savinjčani 
beremo, so se letos razveselili zaključne prireditve, čeprav 
je bila mesec in pol kasneje kot sicer. V časovno podaljša-
nem branju je letos sodelovalo 240 bralcev, nekoliko manj 
kot sicer, a še vedno dovolj glede na čas, ki je vsesplošno 
omejeval dejavnosti in stike. Projekt branja sicer združuje 
bralce šestih občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, 
Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Žalec).

S prilagojenimi zahtevami glede na navodila NIJZ se 
je v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec zbralo 
prek tristo bralcev in gostov prireditve. V uvodnem na-
govoru direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
Jolande Železnik je bilo zaznati ganjenost, da smo se us-
peli zbrati. Bralce so nagovorili tudi bibliotekarka Irena 
Štusej, župan Občine Braslovče Tomaž Žohar in posla- 
nec v DZ RS Aleksander Reberšek. Literarna gostja je 
bila Vlasta Nussdorfer, avtorica knjige Živi in pusti živeti, 
ki so jo brali v projektu, ter svetovalka predsednika Re-
publike Slovenije.

Na večeru je bila predstavljena tudi obsežna monografi-
ja Medobčinske splošne knjižnice Žalec (od osamosvo-

jitve Slovenije 1991 do 2021). Večer so popestrili glas-
beni gostje Ani Frece in Hotel za srečo. Ob sprejemanju 
gostov v avli doma in na druženju pa je bil z glasbo ves 
čas prisoten pianist Georg Krajnc.

Bralci so se z gosti družili še po uradnem delu na po-
gostitvi.

T. Tavčar

Zgodilo se je
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Roman o plemeniti osebnosti z Vranskega

Ob letošnjem svetovnem dnevu knjige se je Mladinska knji-
ga slovenskim založnikom in knjigotržcem poklonila z izdajo 
zgodovinskega romana Brodník, ki ga je o pomembnem slo-
venskem založniku in knjigarnarju Lavoslavu Schwentnerju 
napisala pisateljica Tanja Tuma, spremno besedo pa je dodal 
njegov največji poznavalec antikvar Rok Glavan.

Lavoslav Schwentner je bil rojen v začetku druge polovice 19. 
stoletja na Vranskem kot sin ene najpomembnejših trgovskih 
družin v kraju, kjer je bil njegov oče župan. Njegova izobrazba 
je bila osredotočena na ekonomijo in knjigotrštvo, za kar se 
je usposabljal na Dunaju, v Nemčiji in v Pragi. Poleg poljudnih 
in otroških knjig, glasbenih izdaj in notnih zapisov, raznih pri-

ročnikov, ogromno število prevodov iz svetovne književnosti, 
je izdal dela najpomembnejših pisateljev in pisateljic, pesni-
kov in pesnic moderne.

Po besedah antikvarja Roka Glavana brez Schwentnerja zago-
tovo ne bi bilo Cankarja, ne bi bilo nikogar od slovenske mo-
derne, ne bi bilo Župančiča, ne Ketteja, ne Murna, Schwen-
tner je povzdignil tudi Ivana Prijatelja, dal mu je veljavo kot 
knjižnemu kritiku in uredniku, zagotovo pa tudi marsikateri 
ženski pisateljici, tako Ljudmili Poljančevi in Minki Govekar-
jevi, ki je s svojo  kuharico naredila veliko in močno potezo, 
predvsem za gospodinjski svet takratne kranjske dežele.

Roman je osnovan na zgodovinskih dejstvih, ki jih je pisatelji-
ca zavila v pripoved, s katero je prepletla njegovo poklicno in 
osebno življenje. Čeprav je bilo malo znanih dejstev iz zalo-
žnikovega življenja, ga je pisateljica spravila pred življenjske 
preizkušnje: žena Slavica, pa odnos s Cankarjem in Županči-
čem in Henrikom Tumo kot njegovim kupcem in bralcem. Po-
govor med podjetnikom in socialdemokratom o marksizmu 
je nekaj, o čemer se je takrat v izobraženskih krogih veliko 
razpravljalo.

Rok Glavan je dodal, da je napisati knjigo o Schwentnerju kot 
osebi, človeku, o njegovem zasebnem življenju, zagotovo ve-
lik podvig, ki se ga je lotila pisateljica Tanja Tuma. Zdaj ima-
mo tudi bralci priložnost, da spoznamo to veliko osebnost, 
na katero ste Vranšani upravičeno ponosni.

Laura Štraus

Zgodilo se je

Predpremierni ogled oddaje o Antonu Perku

Lani je  ekipa TV Maribor z urednico dr. Polono Pivec posnela 
oddajo Sledi o rojaku, slikarju Antonu Perku. Oddajo smo si 
prepremierno ogledali v nedeljo, 4. julija, v parku graščine 
Podgrad, rojstnem kraju slovenskega slikarja, ki je svojo po-
klicno pot preživel v službah cesarskega dvora.

Prelep julijski večer se je pričel s krstno izvedbo skladbe Po-
krajina, ki jo je slikarju posvetil skladatelj Tilen Slakan iz Ta-
bora, izvedle pa glasbenice z Vranskega: Urška Križnik Zupan 
na harfi,  Alenka Bogataj na flavti in Lucija Bogataj na violini.

V nadaljevanju je sledil ogled oddaje, nato pa je navzočim 
spregovorila avtorica dr. Polona Pivec, ki je ob tem pohvalila 
požrtvovalno delo Slavka Košenine in svoje tehnične ekipe. 
Prireditve so se udeležili tudi člani Žovneške gospode, ki so 
sodelovali pri snemanju, ter številni obiskovalci. 

Sledilo je druženje v prijetnem ambientu, ki je mnoge spomi-
njal na leta, ko je domače turistično društvo tam pripravljalo 
odmevne prireditve.

Tako se je Anton Perko na filmskem platnu po skoraj dveh 
stoletjih vrnil v svoje rojstno okolje dvorca Podgrad.  

Oddaja Sledi o Antonu Perku je bila na sporedu RTV SLO 1 v 
ponedeljek, 9. avgusta 2021, ob 17.25, ponovitev v soboto, 
14. avgusta 2021, ob 14.05 ter na sporedu TV Maribor v nede-
ljo, 15. avgusta 2021, ob 20.00.

ZKTŠ Vransko
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Neca in Žiga najboljša mlada voznika Slovenije 2021

Ludvik Pikl praznoval 80 let

V AMZS, Centru varne vožnje na Vranskem, se je  z veli-
kim finalom zaključil peti zaporedni izbor Najboljši za vo-
lanom, s katerim je Slovenija dobila najboljšega mladega 
voznika in voznico tega leta. Mlada AMZS-ambasadorja 
varne vožnje sta postala  25-letna Neca Galičič, delovna 
terapevtka iz Žirov, in 23-letni Žiga Žgur, študent mene-
džmenta iz Podnanosa.

Akcija Najboljši za volanom je letos k sodelovanju privabila 
rekordno število mladih voznikov do 26. leta starosti. Najbolj-
ših 50 reševalk in najboljših 50 reševalcev spletnega testa se 
je uvrstilo v praktični del tekmovanja, najboljših deset fan-
tov in deklet pa se je pomerilo v velikem finalu. O zmagi je 
odločalo pet vaj, s katerimi so AMZS, Policija in Rdeči križ 
Slovenije preizkusili njihovo vozniško znanje in spretnosti ter 
sposobnost ukrepanja v prometni nesreči, pri čemer je bilo 
treba nuditi tudi prvo pomoč ponesrečencu.

Poleg prestižnega naslova Najboljši za volanom in vloge mla-
dih AMZS-ambasadorjev varne vožnje sta osvojila tudi glavno 
nagrado: eno leto se bosta lahko vozila vsak s svojim Fordo-
vim focusom. Avtomobila je v bogat nagradni sklad za voz-

niško olimpijado mladih prispeval Summit motors Ljubljana, 
zastopnik vozil Ford. Zmagovalca Žiga Žgur in Neca Galičič 
ter drugouvrščena Taja Skube in Uroš Grubar se bodo udele-
žili tudi mednarodnega izbora najboljšega mladega voznika 
oz. voznice, ki bo 2. oktobra na Poljskem.

T. Tavčar

V petek, 6. avgusta 2021, je naš dolgoletni član in častni 
poveljnik Ludvik Pikl praznoval 80 let, zato smo ga ta dan 
obiskali na njegovem domu, mu tako izkazali spoštovanje in 
ga opomnili, da je še vedno pomemben del gasilske orga-
nizacije. Ludvik pa ni cenjen le v gasilskih vrstah, pač pa v 
celotnem lokalnem okolju, tako so mu dan pred pomembnim 
dogodkom z obiskom izkazali občudovanje tudi njegovi so- 
krajani.

V Prostovoljno gasilsko društvo Vransko je vstopil 15. aprila 
1957, torej pri svojih 16 letih, in je kot veteran in član tekmo-
valne enote Gasilska bramba Vransko aktiven še danes.

Prvi čin – gasilec je prejel leta 1958, nato pa napredoval vse 
do gasilskega častnika II. stopnje. Več mandatov je bil član 
upravnega odbora društva, poleg tega tudi član predsedstva 
Gasilske zveze Žalec ter nazadnje član komisije gasilske zveze 

za veterane.  Na področju operative je bil poveljnik gasilske 
enote, gasilski poveljnik sektorja in član poveljstva gasilske 
zveze.

V vseh teh letih je prejel mnogo  odlikovanj: gasilski odliko-
vanji I. in II. stopnje, gasilske plamenice I., II. in III. stopnje, 
srebrno plaketo GZ Žalec (50 let), plaketo gasilskega vetera-
na, značko za delo v operativi (40 let) in za dolgoletno delo v 
društvu (60 let), priznanje Plaketa gasilca ter leta 2016 tudi 
odlikovanje za posebne zasluge.

Gasilke, gasilci in sokrajani mu ob jubileju iskreno čestitamo 
in mu želimo obilo zdravja, osebne sreče in lepih trenutkov s 
sosedi, prijatelji in tovariši gasilci.   

PGD Vransko

Zgodilo se je
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Likovna dela samorastniške likovnice Romane Škafar
Na Vranskem, v muzejski rojstni hiši 
Lavoslava Schwentnerja, slovenske-
ga založnika in knjigarnarja, ki je de-
loma preurejena tudi za razstave in 
poroke, je vse poletje na ogled zani-
miva razstava samorastniške likovne 
ustvarjalke Romane Škafar. Likovnica 
je sicer Ljubljančanka, a hkrati tudi 
Savinjčanka, saj jo dolina zelenega 
zlata veže na njeno otroštvo, kasne-
je pa je z družino bila tudi nekajletna  
občanka občine Braslovče.

S to razstavo, ki ima naslov "Skozi moje 
oči", se na najlepši način ponovno vrača 
v Savinjsko dolino, ki ji je nadvse dra-
ga in lepa. Hkrati  pa se tudi prvič jav-
no predstavlja, saj je  likovno ustvarjala 
največ za svoje zadovoljstvo. Kaj ji po-
meni ta razstava, pa je izpovedala tudi 
v verzih ob odprtju razstave.  "Trenutek 
je tu, ko z vami sem najbolj vesela na 
svetu tem. Zakaj? Zato, ker moje nekoč 
skromne sanje, postale so zlato, in ne 
le to! Življenje mi mnogo lepega je dalo: 
brezskrbno otroštvo, ljubezen, dve 
prekrasni hčeri in kar sedem  vnukov.  A 
to še ni vse! Dolgo želela sem tega tre-
nutka si .../ Ko ozrem se nazaj, vidim, 
da nič ni bilo zaman. Verjamem, da vse 
se z razlogom zgodi, če slediš svojim 
sanjam tudi takrat, ko si brez moči .../. 
Želim si, da spoznate  tudi  Vi  vse tis-
te stvari, ki vam očistijo dušo  in vlijejo 
novih moči. Vabim vas, da se nocoj pre-
pustite moji umetnosti, počasi iskreno 
in brez laži. Vabim vas, da spoznate svet 
skozi moje oči." Tako Romana, ki  vidno 
izžareva svoje veselje, zadovoljstvo in 
ljubezen do likovnega ustvarjanja. Več 
o ljubezni do slikanja pa nam  je pove-
dala že ob sami postavitvi razstave, dva 

dni pred uradnim odprtjem, ki so ga po-
lepšali tudi vranski folkloristi in njen zet  
Gregor, vnuka Martin ter Jaka Stražar, ki 
so igrali na klavir.

Zeleni klobuk njen logotip

"Ljubezen do slikarstva je bila v meni 
že v osnovni šoli. Rekli so mi, da imam 
velik talent, a sem ga zaradi športa in 
kasneje družine pustila dolgo spati. S 
slikarstvom sem se začela bolj ukvarja-
ti, ko sta se hčeri osamosvojili in sem 
dobila že vnuke. Leta 2014 sem narisala 
prvo sliko, ki je sedaj moj logotip in jo 
vidite tu. To je ta zeleni klobuk.  Pri sli-
kanju imam svojo tehniko. Začela sem 
s portreti in nihče me ni učil, ampak 
sem dobila potem krasno darilo, in si-
cer 21 ur za šolanje pri akademski sli-
karki Nataši Virant. Povedala mi je, da 
ni potrebno nič spreminjati, samo do-
ločene stvari glede portreta me je nau-
čila, da so meritve hitre. Rišem z vsemi 
barvami na vse podlage. Ustvarjam tudi 
s prsti, sicer pa ne delam po pravilih, 
ampak rišem s srcem in po svojem ob-
čutku. Barve najprej nanesem in iz tis-
tih barv potem slikam. Uporabljam ve-
činoma akrilne barve. Zaradi izkušnje 
sem poskusila tudi z oljnimi, vendar mi 
bolj odgovarjajo akrilne. O razstavlja-
nju svojih del nisem razmišljala, a se je 
tudi to očitno moralo zgoditi. Sicer pa 
je predvsem pomembno, da se dobro 
počutim, da ustvarjam za svojo dušo 
in izpolnitev življenja. Vsaka slika, ki jo 
ustvarim, mi je draga pri srcu, in vsaka 
slika, ki nastane, je trenutni navdih. Ne 
delam po naročilu, razen kakšen portret 
s svinčnikom. Kar nekaj sem jih naredila 
za prijateljice, kolege, in lahko rečem, 

da sem pri tem uspešna. Dokazi za to so 
slike mačkov, psov, ptičev … Vse ostale 
slike pa so narejene iz mojega navdiha, 
iz srca," še poudari Škafarjeva, ki nam v 
nadaljevanju pove, kako je povezana s 
Savinjsko dolino. "Od malega imam teto 
in sestrične v Savinjski dolini in vsak vi-
kend sem  bila pri njih. Sedem let, od 
2007 do 2014, pa  smo z družino tudi ži-
veli v občini Braslovče, v  Rakovljah, ka-
mor smo se preselili  iz Ljubljane. Ko so 
hčerke  odšle od doma, ena študirat v 
Ameriko, druga v Ljubljano, je hiša pos-
tala prevelika, in zato sedaj spet živim 
v Ljubljani. Na čas življenja v Savinjski 
dolini imam lepe spomine na okolje, na 
ljudi in tu se počutim kot doma."

Akademske slikarka in magistrica 
umetnosti Nataša Virant je glede Ro-
maninih likovnih del po končanem izo- 
braževanju med drugim  dejala: "Iz tvo-
jih slik se sluti, da se za njimi skriva kre-
ativna oseba, polna ustvarjalne ener-
gije, notranjega ognja. Tudi če te ne 
bi poznala osebno, bi to videla iz slik. 
Meni so tvoje slike zelo všeč. Blizu mi 
je njihova atmosfera, nežnost, ženstve-
nost. Čuti se strasten odnos do dela, ki 
se beleži v slikah in izraža tvojo senzibil-
nost. To je odlična lastnost, na kateri je 
treba graditi …"

Romana Škafar sledi že nekaj let temu 
napotku in rezultat tega je tudi tokratna  
razstava, ki je resda njen prvenec, a za-
gotovo bo  z veseljem razstavljala še kje 
drugje, saj ima res kaj pokazati.

D. Naraglav
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. junijem in 15. julijem 2021

Dogodki

15. junija 2021 je bil razglašen preklic epidemije nale-
zljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenut-
ka dalje gasilci opravljamo posredovanja ob nesrečah 
in požarih, enako kot med epidemijo, izvajamo pa tudi 
usposabljanja. Kljub preklicu epidemije bodo v veljavi 
še naprej ostali nekateri zaščitni ukrepi proti širitvi ko-
ronavirusa.

V Braslovčah smo 11. julija organizirali zaključne izpite na 
160-urnem tečaju za operativnega gasilca, ki jih je us-
pešno opravilo vseh 21 tečajnikov iz 9 gasilskih društev 
naše Zveze. Tako smo v naša društva pridobili 21 novih ope- 
rativnih članov, za kar jim čestitamo.

12. julija smo zaključili še drugi tečaj za gasilca pripravni-
ka, ki ga je uspešno opravilo 19 kandidatov.

Ob upoštevanju ukrepov so 19. junija 2021 v PGD Po- 
nikva pri Žalcu praznovali 90-letnico društva, 26. junija 
pa v Veliki Pirešici prav tako 90-letnico, ki so jo sicer 
praznovali v letu 2020, a je zaradi epidemije niso mogli 
slovesno zaznamovati.

3. julija 2021 pa je bil v Prekopi slovesen podpis pogod-
be o nakupu novega gasilskega vozila s cisterno z gasil-
sko oznako  GVC 16/25 PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik. Za 
dobavitelja je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje 
Gasilska vozila Pušnik iz Slovenske Bistrice.

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 
Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 24 ur 
in 35 minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 20 
minut, najkrajša pa le 15 minut.

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec

V GPO Žalec so imeli 16 dogodkov, kjer je bila potrebna 
pomoč gasilcev, v GPO Vransko so imeli dve intervenciji, 
v GPO Tabor eno intervencijo, v GPO Braslovče tri inter-
vencije, v GPO Polzela pa intervencij niso imeli.

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec – izpis iz 
VULKANA (izsek za GPO Vransko)

GPO VRANSKO, 20. 6. 2021

Ob 19.43 je na avtocesti Vransko–Ljubljana, za predo- 
rom Ločica pri Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zveza 

Žalec, obstalo osebno vozilo, iz katerega se je pričelo 
kaditi. Posredovali so gasilci dežurne ekipe PGE Celje in 
CZR Domžale iz Avtocestne baze Vransko ter iz Celja in 
Domžal, ki so na kraju ugotovili, da gre za okvaro na mo-
torju. Prav tako so bili aktivirani gasilci PGD Vransko in 
PGD Ločica pri Vranskem, a je bil poziv takoj nato prek-
lican.

GPO VRANSKO, 23. 6. 2021

Ob 7.05 so v Jeronimu, GPO Vransko, Gasilska zveza Ža-
lec, prvi posredovalci nudili prvo pomoč oboleli osebi 
do prihoda RP Žalec.

Mesečno poročilo Gasilske 
zveze Žalec med 15. julijem in 
15. avgustom 2021
Dogodki
 
15. junija 2021 je bil razglašen preklic epidemije nale-
zljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka 
dalje gasilci opravljamo posredovanja ob nesrečah in 
požarih, enako kot med epidemijo, izvajamo pa tudi us-
posabljanja in delno ostale aktivnosti v omejenem ob-
segu.
 
28. julija smo organizirali posvet mentorjev in sodnikov 
za gasilska tekmovanja.
 
7. avgusta smo organizirali pohod mladine GZ Žalec na 
Čreto, udeležilo se ga je 37 otrok in  mentorjev.
 
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 
Žalec opravili 57 intervencij, ki so skupno trajale 43 ur 
in 15 minut. Najdaljša intervencija je trajala 5 ur in 10 
minut, najkrajša pa le 5 minut.
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
 
V GPO Žalec so imeli 55 dogodkov, kjer je bila potrebna 
pomoč gasilcev, v GPO Tabor in GPO Braslovče so imeli 
eno intervencijo, v GPO Polzela in GPO Vransko pa inter-
vencij niso imeli.

Prispevek pripravil:

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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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:
Pratchett, A.: Nizozemska hiša
Borjlind, C. in R.: Črna zarja
Medeiros, T.: Nepozabni poljub
Reid, T. J.: Vseh sedem mož Evelyn Hugo
Perks, Heidi: Vrni se pome
Phillips, S.: Kaj pa, če je prav?

MLADINA:
Chien, C. C. A.: Rožle ne more zaspati; 
Rožle se uči zbranosti; Rožletu je dolgčas …
Majhen, Z.: Uganke o poklicih
Sawan, A.: Škatla, polna ljubezni
Wilson, S. D.: Jakobova bralna rešitev
Saudo, C.: Hobotniček Cene
Trampuž, L.: Miška, slonček in Lj. barje v muzeju
Pompe Novak in dr.: Očarljivi poskusi z rastlinami
Rozman, R.: Rimuzine
Konc, L. N.: Tronci
Scherz, O.: Prijatelj z ostrimi zobmi

Občinska knjižnica Vransko

NAPOVEDUJEMO

• Torek, 7. in 21. 9. 2021, ob 10. uri v Našem domu: BRAL-
NO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA

• Torek, 21. 9. 2021, ob 18.15 v avli KD Vransko: PRAVLJIČ-
NA URA S POUSTVARJANJEM

• Četrtek, 30. 9. 2021, ob 19.30 v dvorani KD Vransko: 
PLEMENITIMO ČLOVEKOV POTENCIAL, predavanje pri-
znanega psihologa Željka Ćurića

Vabljeni tudi, da sodelujete v projektu Povej naprej: "Naša 
družina bere!"

Prireditve se bodo izvedle skladno z navodili NIJZ.

PODALJŠAN ODPIRALNI ČAS

Z veseljem vam sporočamo, da ima Občinska knjižnica Vransko, tako kot tudi ostale enote Medobčinske splošne knjižnice 
Žalec, s 1. septembrom 2021 novi, daljši čas odprtosti.

Knjižnico lahko odslej obiščete ob:

torkih od 11. do 18. ure,
petkih od 11. do 18. ure ter ob
sobotah od 8. do 13. ure.
 

Vabljeni, da se pomudite v knjižnici in poiščete svojo knjižno uspešnico ali se udeležite zanimive prireditve. 

KNJIŽNE NOVOSTI
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ZKTŠ stran

Vabimo vas na predstavitev knjige

BRODNÍK 
zgodovinski roman iz življenja založnika 

slovenske moderne Lavoslava Schwentnerja.

O romanu se bomo pogovarjali z avtorico Tanjo Tuma in 
avtorjem spremne besede Rokom Glavanom

v četrtek, 23. septembra 2021, ob 18. uri 
v Schwentnerjevi hiši.
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Vranin glas 

Informacije ob pričetku šolskega leta 2021/2022

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2021/2022

Spoštovani starši, dragi učenci!

Smo na pragu šolskega leta 2021/2022. Veseli smo, da se boste učenci v sredo, 1. septembra 2021, vrnili v šolske klopi in 
da bo šola spet polna vašega smeha in radovednosti.

V priloženih dokumentih smo vam pripravili obvestilo za prvi šolski dan, vozni red kombijev in avtobusa ter seznam 
oddelkov z razredniki in matičnimi učilnicami.

Želimo vam prijetne zadnje počitniške dni, veliko zdravja in prijetnega pričakovanja novih šolskih dogodivščin.

Veselimo se srečanja z vami.

Kolektiv Osnovne šole Vransko-Tabor

Spoštovani učenci, učenke in starši!

Veseli smo, da se bomo v sredo, 1. septembra 2021, spet srečali v šolskih klopeh. Delo bo potekalo po tako imenovanem 
modelu B, ki pomeni, da se bodo vse dejavnosti odvijale v šolskih prostorih. Seveda bomo upoštevali omejitve in ukrepe za 
preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom v skladu z načrtom šole. Prosimo, da spremljate elektronsko pošto oz. sporo-
čila eAsistenta ter šolsko spletno stran, kjer bomo objavljali aktualne informacije.

Nekaj splošnih navodil:
• V šolo naj pridejo le zdravi otroci.
• Potrebno je vzdrževati higienske ukrepe: higieno kašlja, umivanje in razkuževanje rok
• ter ostala priporočila NIJZ.
• Vozači naj med prevozom s šolskim avtobusom ali kombijem nosijo masko. Maske
• priskrbite starši.
• Za vse učence je priporočeno nošenje mask na hodnikih in v skupnih prostorih.

Za začetek šolskega leta smo vam pripravili še nekaj informacij.

Sprejem prvošolcev bo v sredo, 1. septembra 2021, ob 9.30 pred avlo Športne dvorane Vransko.

Pričetek pouka za vse druge učence bo v sredo, 1. septembra 2021, ob 8.20.
S svojimi razredniki se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je v prilogi.

Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za učen-
ce bo organizirano od 6.30 za razredno in od 6.50 za predmetno stopnjo.

Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo do 31. 8. 2021 objavljeni na spletni strani šole. Učenci naj imajo prvi dan s seboj 
šolske potrebščine in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk.

Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu. V septembru so še mogoče spremembe voznega 
reda.

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

Želimo vam zdravo, uspešno in prijetno šolsko leto in se veselimo srečanja z vami.

Pripravila:      Ravnateljica: 
Polona Učakar, pom. ravn.    Majda PIKL, univ. dipl. ped.
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Vranin glas 

Razpored razrednikov in matičnih učilnic

Razpored: VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2021/2022

Šolsko leto 2021/2022

VRANSKO

Razred Razrednik Matična učilnica

1.a Nataša Pečovnik 1.a

1.b Marjeta Terbovšek 1.b

2.a Mojca Nagode 2.a

2.b Klavdija Kropec 2.b

3.a Danica Kaluža 3.a

3.b Lejla Jahjefendić 3.b

4.a Polona Vodičar 4.a

4.b Danijela Jeršič 4.b

5.a Mateja Jeler 5.a (podstrešje) 

5.b Barbara Cijan 5.b (podstrešje) 

6.a Tina Žličar TJA 

6.b Petra Žnidarič FIZ 

7.a Marjeta Kapus BIO 

8.a Vanja Govek GUM 

8.b Zlatka Avžner GEO 

9.a Jože Toplak/Polona Miklavc Žebovec SLJ 

Navodila za učence vozače:
• Ob vstopu na šolski kombi si razkužite roke.
• Med prevozom s kombijem je obvezno nošenje mask za vse vozače. Maske priskrbite starši. Voznik vstopa na kombi brez 

maske ne bo dovolil.

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU

KOMBI 1

ZAJASOVNIK (PS) 6.35 14.45 (PS)

TROJANE (PS) 6.40 14.45 (PS)

LIMOVCE (PS) 6.50 14.45 (PS)

ZG. ZAPLANINA (PS) 7.00 14.45 (PS)

SP. ZAPLANINA (PS) 7.05 14.45 (PS)

VRANSKO 7.10 -

ZAJASOVNIK (RS) 7.20 14.00 (RS)

TROJANE (RS) 7.25 14.00 (RS)

LIMOVCE (RS) 7.35 14.00 (RS)

ZG. ZAPLANINA (RS) 7.40 14.00 (RS)

SP. ZAPLANINA (RS) 7.45 14.00 (RS)

JAKOV DOL 7.55 15.20

VRANSKO 8.05 -
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POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU

KOMBI 2

ROPASIJA 6.25 15.00

ROPAS 6.30 15.00

TEŠOVA 6.35 15.00

JERONIM (Klance) 6.40 15.00

VRANSKO 6.50 -

VOLOGA 7.00 14.45

PRAPREČE 7.05 14.45

MERINCA 7.05 14.45

VRANSKO 7.10 -

LOČICA (desno) 7.12 -

BISTRICA 7.15 -

VRANSKO 7.25 -

JEVŠE 7.35 14.15

BLATE 7.40 14.15

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15

VRANSKO -

BRODE (silosi) 7.50 14.00

VINDIJA (vas) 7.55 14.00

VRANSKO 8.05 -

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 1. SEPTEMBRA 2021.
V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ 

(15. 11.–15. 3.).
MOGOČE SO SPREMEMBE VOZNEGA REDA.

Vranin glas 
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Vranin glas 

VOZNI RED AVTOBUSA 2021/2022
Navodila za učence vozače:
• Ob vstopu na šolski kombi si razkužite roke.
• Med prevozom s kombijem je obvezno nošenje mask za vse vozače. Maske priskrbite starši. Voznik vstopa na kombi brez 

maske ne bo dovolil.

Zjutraj

Relacija: Kapla–Vransko
7.09 Kapla (Vindija, postaja ob cesti)
7.13 Prekopa
7.15 Čeplje
7.17 Brode (naselje) Vransko

Relacija: Brode–Vransko
7.29 Brode (za cesto)
7.32 Čeplje (podvoz)
7.33 Stopnik
7.35 Stopnik (podvoz)
7.40 Prekopa
7.43 Čeplje (postaja)
7.45 Brode (naselje) Vransko

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

Po pouku

14.05 Vransko–Ločica (odcep Jakov dol)–Ločica (Lisjak)–
Brode (naselje)–Čeplje (podvoz)–Stopnik–Stopnik (podvoz)– Prekopa–Čeplje (postaja)–Vransko

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

MOGOČE SO SPREMEMBE VOZNEGA REDA.

V toplih dneh junija smo se otroci skupine 4-5 odpravili na 
kmetijo Čvan na Tešovi, kjer imajo veliko različnih živali, ki v 
toplih dneh bivajo na prostem. Na začetku smo naredili ne-
kaj za svoje zdravje in se odpravili na skoraj 3 km dolg po-
hod v hrib. Tako nam na kmetiji ni manjkalo energije za delo. 
Najprej smo spoznali nekaj stavb, ki so potrebne na kmetiji: 
kozolec, hlev, kokošnjak in tudi rastlinjak, kjer raste zelenja-
va. Za delo na kmetiji sta potrebna tudi traktor in njegovi 

priključki: plug, prikolica, nakladalka.
Najbolj pa smo se veselili živali in stika z njimi. Na dvorišču 
nas je pozdravil pes čuvaj, ki ima na skrbi tudi svojega mla-
dička. Ogledali smo si, kje kokoši nesejo jajca in jih imeli pri-
ložnost tudi pobirati. V ogradi smo spoznali okoli sto kokoši, 
ki so veselo kljuvale travo, s katero smo jih hranili. Nasproti 
kokoši so bili krškopoljski prašički, ki so se valjali po blatu, 
da jih ne bi opeklo sonce. Na pašniku so bile tri krave s svo-
jimi telički in bik. Spoznali smo njihova imena in kravo vo-
dnico. Kamor gre krava vodnica, gredo tudi ostale krave in 
njihovi telički. Vedenje teh živali in njihovo mirnost so otroci 
z zanimanjem opazovali, še posebej pa jim je bil zanimiv bik, 
ki ni bil prav nič hudoben, kot je velikokrat v kakšnem filmu 
ali risanki. Pocrkljali smo lahko tudi male zajčke in njihovo 
mamo. Tako mehki in topli so bili, da bi jih kar odnesli s sabo 
domov. Dopoldne je hitro minilo. Z veliko lepimi izkušnjami 
smo odšli nazaj proti vrtcu. Zahvaljujemo se družini Čvan za 
gostoljubnost.

Otroci skupine 4-5 let z Brigito in Tatjano

Vrtec na kmetiji



19www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Zaključek bralne značke malo drugače

Olimpijske igre v vrtcu

Letošnje šolsko leto je bilo v mnogo pogledih drugačno od 
vseh prej. Kljub temu da smo se s šolo na daljavo srečali že 
v prejšnjem šolskem letu, je bil čas, ki smo ga letos preživeli 
doma, manj optimističen.
Že v prejšnjem šolskem letu bi nas na podelitvi bralnih značk 
moral obiskati pisatelj Andrej Rozman Roza. Obisk smo zaradi 
ukrepov prestavili na letošnje leto, letos pa razmere še ved-
no niso dopuščale, da bi se lahko srečali. Tako smo Andreja 
Rozmana spoznali le preko posnetkov in preko branja njegovih 
del.
Z učenci 4. razredov smo Andreja Rozmana Rozo spoznali tudi 
preko animacije. Izdelali smo namreč animacije njegovih pe-
smi. Animacije si lahko ogledate spodaj oz. na spletni strani 
šole.
Z učenci od 1. do 4. razreda smo se srečali v mehurčkih, se 
skupaj pogovorili o branju, pesniku Andreju Rozmanu Rozi, si 
pogledali posnetek o njem in podelili bralne značke.

Z učenci od 5. do 9. razreda pa smo prav tako v mehurčkih 
rešili MEGA muzejski kviz. Tema letošnjega MEGA kviza je bila 
bralna značka, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na 
Slovenskem.
Bralno značko je v letošnjem letu opravilo 246 učencev, kar je 
slabih 55 % vseh učencev na naši šoli. V primerjavi z lanskim 
letom je število bralcev rahlo upadlo. Zlatih bralcev je bilo 17, 
od tega 10 učenk in 7 učencev. Učenci, ki so 9 let brali za bral-
no značko, so v dar prejeli knjigo Partljič.doc Toneta Partljiča 
(ur. Miha Mohor in Tone Partljič), z ilustracijami Iztoka Sitar-
ja. Knjigo vsem zlatim značkarjem vsako leto podarja  Društvo 
Bralna značka.
Upam, da se nam v prihodnjem šolskem letu pridruži še kak-
šen bralec.

Mentorica BZ Katja Brezovnik

V vrtcu se trudimo, da skozi vse leto sledimo aktualnim dogod-
kom v našem okolju. Otroci so del družbe, okolja, v katerem 
rastejo, kar je tudi naša slovenska družba, ki je zelo naklonje-
na športnikom in njihovim uspehom. Že v mesecu juniju smo 
z inštrumenti in transparenti navijali za kolesarje na dirki po 
Sloveniji, zato tudi olimpijske igre v Tokiu niso mogle kar tako 
mimo nas.

Veliko smo se pogovarjali o uspehih naših športnikov, o olim-

pijski zastavi, ki smo si jo tudi naredili, o medaljah. Za zaklju-
ček tedna pa smo si na igrišču pripravili svoje olimpijske igre. 
Preizkusili smo se v košarki, »plavanju«, zadevanju v olimpijske 
kroge, dvigovanju uteži, hokeju na travi, kolesarjenju, strelja-
nju v balone in igrah z vodo. Vsaka skupina si je za to priložnost 
tudi izdelala medalje. Naredili smo si podelitev, ki je potekala 
tako kot v Tokiu, ob zastavah in himni.

Olimpijska ekipa Vrtca Vransko

Vranin glas 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. avgust 2021               Številka 6/2021 
 
                                    

V S E B I N A 

JAVNI RAZPISI 
 
1. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2021 

OBVESTILA 
 
2. OBVESTILO - Na Vranskem cepljenje proti COVID-19 
vsak četrtek 
 
3. OBVESTILO – Brezplačni najem vrta 
 
 

J A V N I   R A Z P I S I 

1. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2021 
 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 
(Uradne objave Občine  Vransko, št. 99/2020) in Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 79/2018 in 87/2019) Občina 
Vransko objavlja  

J A V N I   R A Z P I S 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v 

letu 2021 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa in okvirna višina razpisanih 
sredstev 

Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev 
iz proračuna Občine Vransko v skupni višini 10.000,00 EUR 
za projekte ali dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju 
Občine Vransko. 

Nepovratna sredstva se dodelijo za: 
- državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014. 

UKREPI: Višina sredstev 
(v EUR): 

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo 

Podukrep 1.1: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov 

 

 

10.000,00 

 

 
3. Cilj javnega razpisa in pogoji za pridobitev pomoči 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. 

Z javnim razpisom se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:  

- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva; 

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, izboljšanje 
zemljišč; 

- preprečevanje zaraščanja podeželja. 

Pogoji za pridobitev pomoči so: 
- predložitev predračuna stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč; 
- vris predvidene investicije v katastrski načrt, kadar je 
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali        
nezahtevna agromelioracija in obnova pašnikov; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za 
leto 2021. 
 
Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa. 
 
4. Upravičenci  

Upravičenci do pomoči so: 
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost…); 
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju Občine Vransko, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju Občine Vransko; 
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo. 
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pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo. 

URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                                Številka 6/2021 – 30. 8. 2021 
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5. Upravičeni stroški, višina pomoči 

Upravičeni stroški so:  
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 
z ograjo; 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskih gospodarstvih. 

Najnižji znesek dodeljene pomoči je 50,00 EUR, najvišji 
znesek pa 500,00 EUR na posamezno kmetijsko 
gospodarstvo.  

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021 – 
do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter 
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo. 

7.  Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske uprave pa jo 
lahko dobite tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59. 

8. Rok in način oddaje vlog 

Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2021. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – Javni razpis za kmetijstvo 2021« z navedbo 
naslova pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 

Vlagatelji lahko vlogo pošljejo priporočeno po pošti na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jo v času 
uradnih ur občinske uprave oddajo osebno v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59.  

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
priporočeno ali do 14. ure osebno oddana v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59. 

9. Obravnavanje vlog 

Odpiranje vlog bo potekalo 1. 10. 2021 in ne bo javno. 
 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo 
obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana.  
 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo, ki jo 
bo na predlog strokovne komisije izdala pooblaščena oseba 
občinske uprave. 
  
Po pravnomočnosti odločbe se bodo medsebojne obveznosti 
med izvajalcem javnega razpisa in upravičencem - 
prejemnikom pomoči uredile s pogodbo. 
 
10. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 
 
Številka: 4302-7/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 8. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 
 

 

O B V E S T I L A 

2. Obvestilo - Na Vranskem cepljenje proti COVID-19 
vsak četrtek 
 
Zdravstvena postaja Vransko obvešča, da cepljenje proti 
covidu-19 izvaja vsak četrtek.  
Za cepljenje se je potrebno predhodno prijaviti po telefonu ali 
elektronski pošti pri izbrani osebni zdravnici in sicer 
najkasneje do srede, do 12. ure, da se lahko pravočasno 
naročijo zadostne količine cepiva.  
 
Kontaktni podatki: 
 
Pavla Rode Zalokar  
T: 03 703 15 22 
E: zp.vransko.amb1@zd-zalec.si  
 
Ljuba Centrih Četina  
T: 03 703 15 00  
E: zp.vransko.amb2@zd-zalec.si 
 
Tanja Reberšek 
T: 03 703 15 11  
E: zp.vransko.amb3@zd-zalec.si 
 
Odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s cepljenjem lahko 
dobite na spletni strani https://www.cepimose.si/, od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pa tudi na brezplačni 
telefonski številki 080 1404. 
 

Občinska uprava 
 

 
 
 
3. Obvestilo – Brezplačni najem vrta 
 
Občina Vransko daje za nedoločen čas v brezplačni najem 
del zemljišča – vrta za pridelavo vrtnin za lastne potrebe v 
izmeri cca 100 m2. 
 
Vrt se nahaja pri Zdravstveni postaji Vransko (na zemljišču 
parc. št. 25/4, k.o. Vransko). 
 
Za več informacij pokličite na telefonsko številko 03 703 28 
00. 
 

Občinska uprava 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Zaključna ekskurzija v Rogatec

V torek, 15. 6. 2021, smo imeli zaključno ekskurzijo. Z avto-
busom smo se najprej peljali mimo večjega kraja Žalca. Moj 
sošolec Matevž je povedal nekaj zanimivosti o tem kraju. Pe-
ljali smo se še mimo Celja, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah in se 
pripeljali do Čokoladnice v Olimju. Tam sem si kupil dve čo-
koladni liziki, nato pa smo pomalicali. Po malici smo se peš 
sprehodili do Jelenovega grebena. Tam smo hranili muflone. 
Pustili so se tudi božati. Šli smo v trgovino s spominki. Trem 
sošolcem sem kupil spominek, ker niso imeli dovolj denar-
ja. Potem smo šli na sladoled. Spil sem tudi najljubši sok. 
Nato smo se odpeljali do Rogatca, kjer smo imeli tri delavni-
ce. Najprej smo šli v delavnico, kjer smo naredili žulike. Jaz 
sem naredil žemljico. Nato smo šli v čebelarsko delavnico. 
Gospod nam je razložil, za koliko hrane, ki jo pojemo, je po-
membna čebela. Tretja delavnica je bila hoja s hoduljami. 
Tam smo poskusili hoditi z njimi. Gospa nam je povedala, da 
so hodulje nekoč uporabljali, da so prečkali reko. Jaz sem s 
hoduljami trikrat padel. Potem smo si ogledali star vodnjak, 
ki so ga včasih uporabljali, ko še niso imeli pipe. Ogledali smo 
si kovačnico, v kateri je kovač koval stvari. Najbolj mi je v 
spominu ostala kovana podkev. Videli smo še gospodarsko 
poslopje in Šmitovo hišo. Po ogledu smo šli na avtobus in se 
odpeljali do Vranskega. Gospa nam je pripovedovala zgodbe 
o gradu.

Izak MARTINOVIĆ, 3. a

V torek, 15. junija, smo učenci 3. razredov šli na ekskurzijo. Z 
avtobusom smo se odpeljali ob 8.25. Najprej smo se morali 
pripeljati do Olimja. Preden smo se pripeljali v omenjeni kraj, 
smo s sošolci brali zanimivosti o krajih, mimo katerih smo 
se peljali. Predstavili smo kraje Žalec, Celje, Šentjur, Šmarje 
pri Jelšah in Rogatec. Jaz sem predstavil Šentjur. V Šentjurju 
je bila zapora ceste, zato smo se do Čokoladnice pripeljali z 
zamudo. Vseeno smo jo obiskali. Potem smo imeli malico. 
Ko smo pojedli malico, smo šli do Jelenovega grebena. Tam 
smo hranili jelene in muflone. Po hranjenju smo šli v trgovino 
s spominki. Tam sem zapravil največ denarja. Potem smo šli 
na sladoled. Nato smo se z avtobusom odpeljali do Rogatca, 
kjer smo šli v Muzej na prostem. Imeli smo tri delavnice. Pek-

li smo žulike, izdelovali sveče in hodili s hoduljami. Ogledali 
smo si Šmitovo hišo, kovačnico, trgovino nekoč, gospodarsko 
poslopje in vodnjak. Nazadnje smo se z avtobusom peljali do 
šole, kjer so nas čakali starši.

Vid OŠLAK, 3. a

Na ekskurziji so moji sošolci predstavili veliko zanimivosti o 
krajih, mimo katerih smo se peljali. Tako smo izvedeli nekaj o 
Žalcu, Celju, Šentjurju, Šmarju in Rogatcu. Naš prvi cilj je bila 
Čokoladnica v kraju Olimje, kjer smo si lahko kupili razne čo-
koladne izdelke. Ko nam je gospod povedal vse o Čokoladni-
ci, smo imeli kratek čas, da smo lahko pojedli šolsko malico. 
Po malici smo šli peš na Jelenov greben. Tam nam je gospod 
povedal veliko zanimivosti o muflonih, malih jelenčkih. Šli 
smo v trgovino s spominki, kjer smo si lahko kupili različne 
spominke. Pojedli smo okusen sladoled. Potem nas je šofer 
avtobusa odpeljal v Rogatec, kjer smo šli v Muzej na prostem. 
Iz testa smo naredili žulike in jih na koncu, ko so se spekle, 
tudi pojedli. Nato smo šli k čebelarju, ki nam je povedal veli-
ko zanimivega o čebelah in čebeljem panju. Izdelali smo vsak 
svojo svečo. Potem smo šli na delavnico s hoduljami, kjer 
nam je gospa povedala nekaj zanimivosti. Vsak je imel mož-
nost, da je poskusil hoditi s hoduljami. Po delavnicah je sledil 
ogled muzeja. Ogledali smo si Šmitovo rojstno hišo, kovačni-
co, trgovino nekoč, gospodarsko poslopje in velik vodnjak.

Jakob KRAJNC, 3. a

Na zaključno ekskurzijo smo se odpeljali z avtobusom v Oli-
mje in Rogatec. Med vožnjo je bila zapora ceste, zato je bilo 
potrebno obrniti in iti po drugi poti. Sošolci so predstavili 
zanimivosti o nekaterih krajih, mimo katerih smo se peljali. 
Naša prva postaja je bila v Olimju, kjer smo obiskali Čokolad-
nico. Tam smo si lahko kupili kakšno čokolado. Potem smo 
malicali. Ko smo se najedli, smo šli na Jelenov greben, kjer 
smo hranili muflone in jelene. Po hranjenju smo si šli kupit 
spominke in na sladoled. Potem smo se peljali do Rogatca, 
kjer je Muzej na prostem. Imeli smo tri delavnice. V prvi de-
lavnici smo pekli žulike, v drugi smo izdelali sveče in čebelar 
nam je povedal veliko zanimivosti o čebelah, v tretji delav-
nici pa smo hodili s hoduljami. Malo je bilo težko, a nekateri 

Zaključna ekskurzija tretješolcev

Vranin glas 
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nismo obupali. Gospa nam je po delavnicah pripovedovala, 
kako so živeli nekoč. Ogledali smo si Šmitovo hišo, kovačnico, 
gospodarsko poslopje, trgovino nekoč in vodnjak. Nato smo 
se peljali proti šoli. Tam so nas čakali starši.

Laura KARNIČNIK, 3. a

Petnajstega junija smo se peljali na zaključno ekskurzijo. 
Z avtobusom smo se najprej peljali do kraja Olimje. Zaradi 
zaprtih cest in obvozov smo malo zamujali. Najprej smo si 
ogledali Čokoladnico. Po ogledu le-te in nakupu čokolad smo 
pred zgradbo pojedli šolsko malico. Potem smo šli na Jele-
nov greben, kjer smo hranili muflone in jelene. Po hranjenju 
smo si šli v trgovino kupit spominke in na sladoled. Z avtobu-
som smo se odpeljali do Rogatca, Muzeja na prostem. Spekli 
smo vsak svojo žuliko, šli k čebelarju in se preizkušali v hoji s 
hoduljami. Ogledali smo si muzej in se z avtobusom odpeljali 
do šole.

Nikola CESTNIK ĆUJO, 3. a

V torek, 15. 6. 2021, smo imeli zaključno ekskurzijo. Izpred 
šole smo se odpeljali ob 8.25. Peljali smo se mimo nekate-
rih večjih krajev, in sicer mimo Žalca, Celja, Šentjurja, Šmar-
ja pri Jelšah do Rogatca. Pet mojih sošolcev nam je te kraje 
predstavilo. V Olimju smo šli v Čokoladnico. Tam smo si lahko 
kupili čokolade. Jaz sem si kupila kroglice, čokolado z bom-

bončki in čokolado z marcipanom. Potem smo šli na Jelenov 
greben. Hranili smo jelene in muflone. Kupili smo si spomin-
ke in jedli sladoled. Potem smo se odpeljali v Rogatec. Tam 
smo naredili žulike, delali sveče, hodili s hoduljami. Ogledali 
smo si muzej in izvedeli veliko zanimivosti.

Ina BLATNIK, 3. a

Zaključno ekskurzijo smo imeli 15. 6. 2021. Vransko smo za-
pustili ob 8.25. Pri vožnji mimo krajev smo s sošolci ostalim 
predstavili zanimivosti krajev. Med vožnjo je bilo nekaj cest 
zaprtih, zato smo se peljali po drugih poteh. V Olimju smo 
obiskali Čokoladnico. Po nakupu čokolad smo malicali. Po-
tem smo šli peš na Jelenov greben, kjer smo hranili muflone 
in jelene. Šli smo v trgovino s spominki, kjer smo si lahko 
kupili kaj, kar nam je bilo všeč. Pojedli smo sladoled. Peljali 
smo se do Rogatca, kjer je Muzej na prostem. Imeli smo raz-
lične delavnice. Prva delavnica je bila peka žulik, druga pri 
čebelarju, kjer smo izdelali sveče, in tretja hoja s hodulja-
mi. Po delavnicah smo si ogledali Muzej na prostem, izvedeli 
veliko zanimivosti o Šmitovi hiši, kovačnici, trgovini nekoč, 
gospodarskem poslopju in vodnjaku. Po ogledu smo se od-
peljali proti šoli.

Matevž STRAHOVNIK, 3. a

Verjetno se vsi strinjamo, da je za nami težko leto. Leto, ki 
si ga bomo zapomnili po tem, da smo se zaradi splošnega 
zdravja in varnosti morali odpovedati tistemu, kar nas bistve-
no oblikuje kot človeška bitja – druženju.

Učiteljice in učitelji smo se zaradi tega odločili, da to šolsko 
leto zaključimo nekoliko drugače. Lotili smo se projekta, ki 
je bil popolnoma posvečen glasbi, ki kot vemo, že od nekdaj 
združuje ljudi.  Odkrili smo, da imamo v kolektivu OŠ Vran-
sko-Tabor kar nekaj sodelavcev, ki so tako ali drugače po-
vezani z glasbo. Nekateri pojejo, drugi igrajo različne inštru-
mente, tretji plešejo, nekateri celo ustvarjajo svojo glasbo. 
Vodji projekta sva si tako zadala, da posnamemo poučni film 
o inštrumentih, ki jih potrebujemo za nastanek glasbe, ki jo 
danes slišimo na spletu, radijskih postajah, poletnih zabavah 
itd. Filmu pa smo dodali še nekaj posebnega: zaposleni na 
OŠ Vransko-Tabor, ki radi prepevamo, smo v pravem studiju 
posneli slovensko priredbo svetovne uspešnice We are the 
world. Skladbi smo dali naslov To je svet. Nastal je posnetek, 
ki je požel navdušenje med učenci naše šole. Videti učiteljice 
in učitelje, ki skupaj prepevajo, je bilo za marsikoga pravo 
presenečenje.

Namen projekta je bil gotovo dosežen. Učenke in učenci so 
dobili drugačen, a hkrati prvovrsten vpogled v igranje inštru-

mentov, njihovo zgodovino ter uporabo v popularni glasbi. 
Prav tako pa so videli svoje učiteljice in učitelje v nekoliko 
drugačni luči. Videli so ljudi, ki se poleg vestnega opravljanja 
svojega poklica ukvarjajo tudi z marsičim drugim, kar jih iz-
popolnjuje in dela srečne. Moder človek je nekoč dejal, da je 
treba vzeti življenje kot igro in svet kot igrišče. Če pogledaš 
na stvari tako, zakaj potem ne bi igrali, plesali in prepevali?

Manja Majcen in David Zavolovšek

Kulturni dan – glasba naših src

Vranin glas 
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Ob 150-letnici rojstva dr. Antona Schwaba, skladatelja in 
zdravnika, sem v taborskem informatorju na kratko opisal, 
kako pomemben Savinjčan in zaveden Slovenec je bil, kako 
močan pečat je pustil v naših krajih. Vendar je žal prevečkrat 
pozabljen.

Po maturi v Celju je nadaljeval študij medicine v Gradcu, se 
vključil v akademsko društvo Triglav, ki ga je vodil dr. Benjamin 
Ipavec, s katerim sta se večkrat pogovarjala o glasbi. Veliko je 
sodeloval tudi z Josipom Ipavcem. V ljubljanski bolnišnici je 
opravil specializacijo, se vpisal na kliniko za stomatologijo v 
Gradcu in specializiral še zobozdravstvo. Prvo službo zdravnika 
in zobozdravnika je opravljal v okraju Vransko.

Tu je ustanovil pevski  zbor in igralsko skupino. Vadili so v 
hotelu Slovan. Bil je izredno priljubljen. V Schwentnerjevi 
hiši je predaval o alkoholizmu, ki je bil takrat močno prisoten 
in je povzročal gorje v naših krajih. (Po govoricah iz tistih 
časov se je na veselicah pilo predvsem »šnops in toukuc« 
(žganje in jabolčnik), v Thinu na Kranjskem se je spilo na eni 
veselici rekordnih tristo litrov šnopsa, zvarjenega večinoma v 
Kapli na Štajerskem, in samo dva litra vina. Posledice: eden 
ali dva mrtva pa kar nekaj potolčenih.) Pri predavanjih o 
škodljivosti alkoholizma ga je podpiral dr. Janez Evangelist 

Krek. A. Schwab je stanoval pri takrat ugledni hiši Schauer. Na 
Vranskem je deloval sedem let. Bil je izvrsten šahist, igral je na 
klavir, harmonij, citre in tamburico.

Na Vranskem je začel komponirati svojo najlepšo pesem, 
znamenito »Zdravo Marijo«, besedilo je napisal Ksaver 
Meško. Prvo verzijo sta v vranski cerkvi zapela gospod Lokar 
in gospodična Posk in je bila natisnjena leta 1905 v Novih 
akordih. Pesem sta na koncertih izvajali Mariborska in 
Ljubljanska matica na Češkem, Poljskem, Tirolskem, v Švici 
in Franciji. V Parizu so na koncertu ob Napoleonovi grobnici 
morali v prisotnosti ganjenega pariškega poveljnika Gourauda 
in njegovih generalov pesem večkrat ponavljati. Posebno 
popularna je postala, ko jo je pariško podjetje posnelo za 
prvi zvočni film in ga predvajalo po francoskih in evropskih 
kinematografih. Še znamenitejša je skladba postala, ko jo je 
na gramofonsko ploščo posnel znanstveni institut pariške 
univerze. O skladbi je v superlativih pisal časopis Le Figaro.

Dr. Anton Schwab je ustvaril preko sto skladb, komponiral 
za moški in mešani zbor na besedila pesnikov Gregorčiča 
(9), Župančiča (14), Resmana (9), Gorinškove (4), Ksaverja 
Meška (2), Ketteja, Golarja (2), Levstika, Stritarja, Stupana in 
Pagliaruzzijeva.

V Celju je bil zelo cenjen kot zdravnik in zborovodja. Med 
prvo svetovno vojno je bil od maja 1915 sanitetni poročnik v 
avstroogrski uniformi. V kmetijski šoli v Šentjurju je do konca 
prve svetovne vojne oskrboval in operiral ranjence z vzhodnih 
in zahodnih front, s solunske fronte in Galicije. S celjskega 
pešpolka, ki je štel 1800 vojakov, se jih je vrnilo samo 115, med 
njimi ranjeni Franc Trepel iz Kaple.

Kot zdravnik je dr. Schwab uspešno zdravil davico, črne koze, 
tifus in izvajal predavanja o preventivi. Njegovo znanje so 
pridobili mnogi zdravniki.

Njegova mati Frančiška Šmon je bila rojena v Ojstriški vasi, 
preminula je leta 1914 v Preboldu. Napis na njenem grobu je: 
»Počivajte blago, mati.« Njena rodbina je do leta 1883 živela 
v Kapli, ki je z delom Tabora in Lok v kronikah imenovana kot 
Ojstriška vas.

V Šentpavlu rojen dr. Anton Schwab je umrl leta 1938 v starosti 
70 let, na dan Petra in Pavla, zavetnika Prebolda.

Po različnih virih povzel Mihael Kokole.

Dr. Anton Schwab – Anton Vranski (1868–1938)

Utrinki iz zgodovine
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Iz življenja župnije

V tednu med 26. 7. in 1. 8. je na Vranskem po enoletnem 
premoru zopet potekal oratorij. V prostorih OŠ Vransko se je 
dnevno zbiralo 63 otrok ter 25 animatorjev. Letošnji svetnik je 
bil blaženi Carlo Acutis, ki je otrokom zaradi svoje mladosti 
prirasel k srcu.

Kot je povedala voditeljica oratorija Amadeja Juhart, so 
otroci v času oratorija uživali na delavnicah tujih jezikov, 
ustvarjanja molitev, športa, plesa in kuhanja. Z gostjama iz 
Centra za krepitev zdravja Savinjske doline ter Natašo Juhart 
so spoznavali darovanje krvi ter pravilno skrb za svoje telo. 
Uživali so v vodnih igrah ter ob obisku kmetije Rjavc v Prekopi. 
S svojim obiskom pa so zelo razveselili tudi občane v domu 
starejših Vransko, s katerimi so v preživetem dopoldnevu 
prepevali, se spoznavali in pogovarjali ter jih ne nazadnje še 
peljali na sladoled.

T. T.

Zahvaljujemo se vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli k izvedbi letošnjega oratorija: Občini Vransko, Osnovni šoli Vransko-
Tabor ter šolski kuhinji, Župniji Vransko, Župnijski Karitas Vransko, domu starejših občanov Vransko, Aleksandru Reberšku, 
Pošti Vransko, ZKTŠ Vransko, Prostovoljnima gasilskima društvoma Vransko in Prekopa, kmetiji Rjavc, pekarni Brglez, Mesarstvu 
Križnik, gostilni Grof, Centru za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline Žalec, Pavli Juhart, Marku Golobu, Mariji Pečovnik in 
Nataši Juhart.

Voditeljica oratorija Amadeja Juhart

Na oratoriju na Vranskem letos 63 otrok

Oratorij 2021 – zahvala

V soboto, 7. avgusta 2021, smo se po dolgem času zopet 
odpravili na romanje na Brezje. Polni veselja, da se spet vidimo 
in prijateljsko pokramljamo, smo se v upanju, da brezjanska 
Mati Marija usliši naše prošnje, podali na pot.

Presenečeni in veseli smo bili udeležbe pri bogoslužju, ki ga je 
vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Polni lepih vtisov smo se odpravili proti Trojanam, kjer smo 
imeli okusno kosilo. V želji, da se zdravi spet kmalu vidimo, 
smo se na Vranskem prijateljsko razšli.

Anica Jagodič, prostovoljka ŽK Vransko

Romanje Župnijske Karitas Vransko na Brezje
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Iz življenja društev

Prvi vikend v juliju je bil v našem društvu prav poseben. Poleg 
slavnostnega podpisa pogodbe za nakup novega gasilskega 
vozila GVC 16/25 smo za pionirje organizirali projekt, ki smo ga 
poimenovali Noč v gasilskem domu.

Z aktivnostmi smo začeli v soboto, 3. julija 2021. Najprej je 
pionirje (kot se spodobi) čakala gasilska vaja z vedrovko ter 
vaja razvrščanja. Sledile so vodne igre, nato pa vsem ljuba 
pica, ki jo je za nas pripravil predsednik društva. Po večerji smo 
napihnili blazine in se pripravili za ogled animirane risanke. 
Naenkrat smo zaslišali sireno. Hitro nam je bilo jasno, da 
moramo ogled prekiniti in se odpraviti na intervencijo. Nadeli 
smo si odsevne jopiče in čelade ter se hitro posedli v vozili 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in cisterno PGD Vransko. Ko smo 
prispeli na mesto požara, smo se hitro razdelili v dve skupini in 

se lotili gašenja. Našo popoldansko vajo z vedrovko smo tako 
prenesli tudi v prakso. Požar smo uspešno pogasili in nato 
nadaljevali z ogledom risanke. Omenimo, da je v gasilskem 
domu to noč prespalo kar 15 otrok, starih med 5 in 11 let.
Nedeljsko jutro so sicer res prekrivali oblaki, a v gasilskem 
domu je bilo že ob sedmi uri zjutraj živahno. Po zajtrku smo 
se najprej lotili pospravljanja naše učilnice, kjer smo prespali, 
nato pa smo se odpravili na orientacijski pohod. Naloge, ki 
smo jih reševali, so bile povezane z uporabo kompasa, vajo 
prve pomoči, branjem zemljevida, vajo vozlov ter ponavljanjem 
ostalih vsebin, ki so jih pionirji spoznali na kvizu. Naš cilj je bil 
Lovski dom pod Grmado, kjer smo pomalicali in se nato spustili 
nazaj v dolino. Pred gasilskim domom v Prekopi so na podpis 
pogodbe že nestrpno čakali tudi drugi člani. Pridružili smo se 
jim tudi mi, sicer ne v delovnih oblekah, pač pa v majicah, ki 
so jih pionirji dobili za spomin na noč v gasilskem domu. Na 
igrišču smo nato preživeli lepo popoldne, obarvano z igrami 
in druženjem.

V prenovljenih prostorih gasilskega doma se, kot vidite, dogaja 
veliko. Mentorji smo izjemno veseli za tolikšen odziv otrok, 
hkrati pa upamo, da bomo podoben projekt še izvedli. Ob tej 
priložnosti bi se radi zahvalili vsem za podporo in kakršno koli 
pomoč, posebej pa omenimo PGD Vransko, ki je naše pionirje 
skupaj z domačimi gasilci peljalo na intervencijo.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

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

Noč v gasilskem domu

V Planinskem društvu Vransko se kljub covidnim razmeram 
trudimo uresničevati zastavljeni program dela. V nedeljo, 25. 
julija, smo se podali na Debelo peč.

Debela peč je najvzhodnejši in lahko dostopen dvatisočak 
Julijskih Alp, ki se z ene strani strmo dviga nad dolino Krme, na 
drugo stran pa se zložno spušča proti prostranim pokljuškim 
gozdovom. 

Z avtobusom smo se odpeljali na Pokljuko, kjer smo nad 
planino Zajavornik krenili na označeno pešpot proti Blejski 
koči na Lipanci, od tam pa na vrh. Dokaj dobra vidljivost nam 
je omogočala poimenovanje bližnjih vrhov Julijskih Alp in 
Karavank, ves čas pa smo se dokazovali v poznavanju gorskega 
cvetja.

Planinsko društvo Vransko

Planinski izlet na Debelo peč



27www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Povsem upravičeno lahko rečemo, da smo ponosni na naše 
člane, saj so iz meseca v mesec bolj strokovno usposobljeni.

Že v mesecu maju sta Špela Pečovnik in Mija Cencelj opravili 
tečaj »Gasilec pripravnik«. Gre za najbolj vsebinsko širok tečaj, 
ki ga ima opravljenega načeloma vsak polnoletni član gasilske 
organizacije in je temelj za vsa naslednja usposabljanja. V 
obsegu 30 ur kandidati pridobijo znanja s področja informatike, 
organizacije gasilstva in pravnih osnov, razvrščanja, sistema 
varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, osebnosti 
gasilca, prve pomoči, vozil in opreme ter požarne preventive. 
Temu sledijo še praktične vaje nudenja prve pomoči in gašenja 
z gasilniki.

Devetega junija nas je Denis Jošt razveselil z novico, da je postal 
prvi poklicni gasilec v PGD Vransko. Kar pol leta je preživel v 
Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu. Za njim je 
911 pedagoških ur, od tega 401 ura teorije in 510 ur prakse. 
Praktične vaje so zajemale tri področja: reševanje oseb in 
gašenje požarov (v objektu in naravi), reševanje ob tehničnih 
intervencijah (prometne nezgode, vrvna tehnika, vlamljanje, 
delovne nesreče) in nevarne snovi (zavarovanje kraja, črpanje, 
tesnjenje, dekontaminacija in ostalo). Poleg tega so se kandidati 
14 dni v Sežani usposabljali za delo z motorno žago in gašenje 
požarov v naravnem okolju. V program so bile vključene tudi 
naslednje dejavnosti: posredovanje ob nesreči z radioaktivno 
snovjo, podpiranje stavb ob porušitvah, reševanje osebe z 
gradbenega odra, gašenje požara na simulatorju montažnih 
hiš ter reševanje iz tovornih kabin. Vse pridobljeno znanje so 
utrjevali tudi v nočnem času, v slabši vidljivosti.

Prepričani smo, da bo z nami delil ogromno kakovostnega strokovnega znanja.
Za piko na i pa smo od 11. julija bogatejši še za dva operativna gasilca in eno gasilko. Simona Golavšek, Timotej Kokovnik in Matic 
Arnšek so z najpomembnejšim  gasilskim tečajem pričeli že jeseni lansko leto ter ga po prekinitvi nadaljevali letos spomladi. 
Za opravljeni tečaj so morali pridobiti znanja in izvesti praktične vaje iz razvrščanja, elektrotehnike in varnosti, gradbeništva in 
preskrbe z gasilno vodo, požarov in nevarnih snovi, vozil in opreme, radijskih in ostalih zvez, zaščite telesa in dihal, tehničnega 
reševanja ter gasilske tehnike.  

Tako so okrepili naše operativne moči, ki so bistvo našega delovanja.

Vsem iskrene čestitke za vse opravljene izpite, pridobljene diplome in čine.

PGD Vransko

Usposabljanja v PGD Vransko

Iz življenja društev
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V soboto 7. avgusta 2021, se je 11 naših mladih gasilcev skupaj 
z dvema mentoricama odpravilo na pohod gasilske mladine, 
ki ga je organizirala GZ Žalec. Izpred gasilskega doma Tešova 
smo se letos povzpeli na (nam že poznamo) Čreto, kjer nas je 
pričakala bogata pogostitev. Po malici smo odigrali še nekaj 
prijateljskih nogometnih tekem in se nato počasi odpravili 
nazaj. Preživeli smo aktivno sobotno dopoldne, ki je prehitro 
minilo. Zahvaljujemo se GZ Žalec za druženje in vso organizacijo 
in upamo, da kaj podobnega kmalu ponovimo.

Že na poti domov smo z otroki prišli na idejo, da si v gasilskem 
domu ogledamo še zadnjo olimpijsko košarkarsko tekmo. 
Zakaj pa ne? Skupaj smo navijali za naše fante, med polčasom 
še sami odigrali krajšo tekmo na igrišču in ob koncu tekme 
potrdili, da imamo fantastično ekipo, ki na noge spravlja 
celotno Slovenijo.

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Pohod gasilske mladine

Po končanem cvetenju kostanja je čas, da vidimo, kako 
pridne so bile naše čebele, predvsem pa, kako radodarna je 
bila narava. S prvim smo zadovoljni, z drugim pa (kot večina 
čebelarjev) ne.

Ker je čas počitnic in so naši člani šolskega čebelarskega 
krožka na počitnicah, sta točenje medu opravila čebelarja 
Gabriel in Ludvik. Uporabila sta opremo, ki smo jo nabavili v 
sklopu projekta »Čebelarska učna pot« in je bila uspešna na 
razpisu LSS SSD. Skupaj s partnerjem smo pridobili 2.311,78 
evrov nepovratnih sredstev.

Uporabili smo točilnik, cedilo in ostale pripomočke za 
odkrivanje satov. Natočili smo 12 litrov medu.

Naj medi!

Čebelarji ČD Vransko

Pionirji PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik v času počitnic prav 
nič ne lenarimo. Ravno nasprotno. Z mentoricami se po 
navadi dobivamo ob petkih. Največ skupnega časa seveda 
posvetimo gasilskim vajam ter pripravam na orientacijo. Saj 
veste – vadimo vozle, pilimo vajo z vedrovko, na orientacijo 
se pripravljamo s pomočjo posebne gasilske igre, ki so jo 
pripravile mentorice, in spominom topografskih znakov, ki jih 
moramo poznati. Iz tedna v teden postajamo hitrejši in vedno 
bolj natančni. Nekaj časa na vajah vedno ostane še za druženje 
in igre. Veselimo se septembra, ko se bomo udeležili gasilsko-
športnih vaj, ki jih pripravlja GZ Žalec.

V šolskem čebelnjaku smo točili med

Vaja dela mojstra, 
če mojster dela vajo!

Iz življenja društev
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Iz življenja društev

Košarkarska zveza Slovenije je 13. avgusta v Ljubljani 
organizirala finalni turnir državnega prvenstva v ulični košarki. 
Na turnirju so se pomerile najboljše ekipe iz vse države, ki 
so si pot na finalni turnir izborile na kvalifikacijskih turnirjih, 
med njimi tudi dve ekipi Vranov. Poleg članske, ki na turnirjih 
sodeluje že dlje časa, letos prvič tudi vrani iz selekcije U15.

Vrani U15 so se kot eno redkih moštev udeležili vseh štirih 
turnirjev in so si nastop na finalu zagotovili z zmago v Vrhniki, 
tretjima mestoma v Idriji in Šoštanju ter četrtim mestom v 
Portorožu. Skupaj je za ekipo tekmovalo 7 igralcev, ki so vsi 
pomembno prispevali k enemu največjih uspehov športnikov z 
Vranskega doslej. Poleg kapetana Gala Gosaka so v ekipi igrali 
še Martin Žilnik, Urban Oštir, Jaka Fabjan, Žiga Tržan, Tjaš 
Novak in Miha Kramar.

Na finalnem turnirju so mladi Vrani v prvem delu tekmovanja 
dobili izjemno zahtevno skupino z eno najboljših slovenskih 
ekip Piran 3x3 ter serijskimi prvaki v košarki mladih kategorij 
Helios Suns iz Domžal. Proti Piranu so prikazali izjemno 
agresivno igro in tekmo dobili, medtem ko so proti ekipi iz 
Domžal vknjižili poraz. Kljub temu so se uvrstili v polfinale, kjer 
jih je pričakala odlična ekipa Tilenčkov iz Grosupljega, ki pa 
preprosto ni zdržala visokega tempa, ki so ga diktirali fizično 
odlično pripravljeni Vrani. Na koncu so z atraktivnimi potezami 
poskrbeli za neulovljivo vodstvo in uvrstitev v finale.

Čeprav je bila medalja na državnem prvenstvu – na kar so ob 
začetku sezone upali le najbolj optimistični – že zagotovljena, 
se Vrani niso predali in so v tekmo proti ekipi Helios Suns 
vstopili izjemno agresivno. Poraz v drugem krogu jim je dal 
še dodatno motivacijo in z izjemnim metom z razdalje ter 
agresivno obrambo so visokim igralcem Heliosa povzročali 
nemalo težav. Zmago so si v izjemno izenačenem dvoboju 
zagotovili manj kot minuto pred koncem, ko so po ukradeni 
žogi ter atraktivni potezi zadeli za dve točki ter v naslednjem 
napadu igralcem Heliosa tudi ukradli žogo. Na koncu so slavili 
s 3 točkami prednosti in v klubsko statistiko vpisali naziv 
državnih prvakov.

Po zmagi je bil trener Vranov Luc Ocvirk zelo redkobeseden. 
"Ponosen sem na fante," je dejal.

Na finalnem turnirju je tekmovala tudi članska ekipa. Osla-
bljeni so morali tekmovanje končati po skupinskem delu, kjer 
so igrali tudi proti kasnejšim zmagovalcem državnega prven-
stva in že leta najboljši slovenski ekipi Piran 3x3.

Ulična košarka v svetu vedno bolj pridobiva na priljubljeno-
sti, zaradi česar je bila letos prvič tudi na sporedu olimpijskih 
iger. Za razliko od običajne košarke po trije (in ne pet) igralci 
v ekipi igrajo zgolj na en koš, vsak met šteje le eno točko, met 
z razdalje, ki v običajni igri šteje 3 točke, pa pri igri 3x3 šteje 
2. Poleg tega je neprimerno manj ustavljanja igralnega časa, 

zaradi česar so dvoboji bolj dinamični, kar za igralce pomeni 
večji napor, za gledalce pa izjemno veliko košarkarske igre v 
zelo malo časa. Igra je v primerjavi z dvoransko tudi mnogo 
bolj fizična, z več kontakta, in na trenutke celo groba, a zaradi 
tega tudi izjemno atraktivna. Dokaz je lepo število gledalcev, 
ki si je v Ljubljani letos ogledalo finalne obračune, tudi tiste 
iz mlajših kategorij.

KD Vrani

Vrani državni prvaki v ulični košarki
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Iz življenja društev

Če ste v petek, 18. junija 2021, slišali pionirje PGD Prekopa-
Čeplje-Stopnik govoriti italijansko, niste slišali narobe. V 
društvu smo namreč gostili učiteljico italijanščine Matejo 
Ropas, ki vodi svojo jezikovno šolo "Čebljanje". Gospa Mateja 
nas je naučila šteti, peti pesmico Baby Shark v italijanščini, se 
igrati skrivalnice ob italijanskih besedah in še in še.

Kot se spodobi, smo druženje zaključili z italijansko specialiteto 
– pico. Spekel nam jo je naš predsednik Robi in bila je več kot 
odlična. Zopet smo se naučili veliko novega, najbolj pomembno 
pa je, da smo se lahko družili in zabavali.

Mladinska sekcija PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Italijanščina v PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Katere so otrokove potrebe? Kako 
graditi otrokovo samopodobo? 
Kako ustvariti pozitivno vzdušje 
v ekipi? Kako razvijati otrokovo 
ustvarjalnost? To so vprašanja, ki 
si jih zastavljamo vsi, ki se tako ali 
drugače ukvarjamo z otroki, pri 
čemer si želimo, da je naš vpliv 
nanje kar najboljši.

Tik pred začetkom poletja nam 
je na vsa ta vprašanja z mnogo 
teoretičnega znanja in 25 let 
praktičnih izkušenj odgovorila 
Nataša Zupanc, profesorica 
športne vzgoje na mednarodni 
osnovni šoli.

Tako smo skupaj v šolske klopi sedli animatorji Medgeneracijskega centra Vransko, trenerji Nogometnega kluba Vransko ter 
mentorji mladine Prostovoljnih gasilskih društev Vransko ter Prekopa-Čeplje-Stopnik.

Predavateljici se najlepše zahvaljujemo, hkrati pa si želimo, da bi se nam v prihodnje pridružilo še več lokalnih društev, ki si želijo 
kakovostnega razvoja otrok in mladih.

Medgeneracijski center Vransko

Kaj pripomore k zmagi in dobremu počutju v ekipi?
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Iz življenja društev / Ne spreglejte

Naslov prispevka so besede, ki smo jih v mesecu juniju 
izgovorili velikokrat. Kot veste, smo se pionirji in mladinci 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik lotili zbiranja starega papirja, 
katerega izkupiček bomo namenili nabavi novega gasilskega 
vozila. Zelo smo bili veseli, da so sokrajani z navdušenjem 
pospremili našo idejo zbiranja papirja in nam slednjega z 
veseljem tudi predali. Dobili smo celo pobude, da bi pobiranje 
papirja organizirali večkrat.

Kontejner nam je podjetje Surovina, d. o. o., dostavilo v 
sredo, 23. junija 2021. Stal je nasproti gasilskega doma, vse do 
ponedeljka 28. junija. S papirjem, ki smo ga zbirali ta mesec, 

smo mentorji in ostali člani kontejner hitro napolnili. Hkrati so 
ga prinesli še ostali sokrajani in omogočili, da smo podjetju 
vrnili poln kontejner. Če vas zanima, koliko smo ga zbrali v 
enem mesecu, vam s ponosom lahko zaupamo, da je točna 
številka 2,34 tone.

Na tem mestu lahko napovemo tudi akcijo zbiranja starega 
železa v mesecu septembru – prosimo, da ga hranite za nas. 
Verjetno se bomo ponovno lotili tudi zbiranja papirja, o čemer 
boste pravočasno obveščeni.

Mladina PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik je papir zbirala z velikim 
zanosom, saj se zavedajo, da bo gasilsko vozilo v bližnji 
prihodnosti služilo tudi njim. V društvu smo zelo ponosni, da 
imamo toliko pripravljenih in radovednih otrok, ki se radi lotijo 
prav vsega, kar jim pripravimo. Omenimo lahko, da vsak mesec 
v društvo sprejmemo nekaj novih članov, kar nas še posebej 
veseli. V naše vrste so vedno vabljeni vsi, ki jih gasilstvo utegne 
zanimati.

Iskreno se zahvaljujemo vsem občanom občine Vransko za 
vsak najmanjši papirnat prispevek, ki ste ga predali našim 
pionirjem in mladincem.

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

''Zbiramo star papir za nov gasilski avto – ga mogoče imate kaj?''
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Ne spreglejte

Kartica ugodnosti je za uporabnike na voljo od julija 2017. 
Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti, lahko 
zanjo zaprosijo na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu 
v Sloveniji. Na Upravni enoti Žalec smo vse do danes  prejeli 
skoraj 300 tovrstnih vlog. Vsem invalidom, ki izpolnjujete 
pogoje za pridobitev predmetne kartice in je še niste pridobili, 
priporočamo, da si le-to pridobite in tako izkoristite dane 
ugodnosti doma in v določenih državah Evropske unije. Imetnik 
kartice lahko uveljavlja  komercialne popuste na različnih 
področjih življenja, še posebno ko gre za dostopnost prometa, 
turizma, kulture, športa in prostega časa. S kartico ugodnosti 
npr. lahko izkoristite popuste v Termah Dobrna, Zavodu za 
kulturo, turizem in šport Vransko, muzejih v Celju, knjižnicah.

Aktualne ugodnosti upravičenci lahko spremljate na spletni 
povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza 
ugodnosti. V njej je mogoče najti podatke glede na vrsto 
ugodnosti in kraj. Informacija o ugodnosti je izpisana z 
osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, 
telefonska številka, višina popusta. Uporabniki imajo možnost 
uporabe baze tudi preko mobilne aplikacije »INVALIDSKA 
KARTICA«.

Trenutno je v EU možno izkoristiti ugodnosti na osnovi kartice 
poleg Slovenije še v Belgiji, na Finskem, v Italiji, na Malti, 
v Estoniji, na Cipru in v Romuniji. Postopno se bo projekt 
razširil še na druge države EU. Tako kot lahko Evropsko kartico 
ugodnosti uporabljajo slovenski uporabniki kartice v drugih 
državah članicah EU, tako lahko ugodnosti v Sloveniji izkoristijo 
tudi tujci, ki so pri nas na krajšem ali daljšem obisku.

Kdo so upravičenci do kartice ugodnosti za invalide?

Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, in sicer so to slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, 

gluhoslepi, osebe s telesnimi okvarami, osebe z motnjami v 
duševnem razvoju in osebe z drugimi dolgotrajnimi okvarami.

Do kartice ugodnosti so tako upravičeni vsi invalidi, ki so 
pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno 
s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje 
vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno 
prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanja in 
usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami. To so na primer otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, 
gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z več 
motnjami.

Ravno tako so do invalidske kartice ugodnosti upravičeni 
posamezniki oziroma posameznice z odločbo o telesni okvari z 
najmanj 90 % telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70 % 
 telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano 
najmanj 80 % telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji 
odstotek za eno vsaj 70 % po zakonu, ki ureja pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. Kartico pa lahko pridobijo, kot je 
že zapisano, tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 
opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki 
ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila, in invalidi po 
predpisih drugih držav članic Evropske unije.

Kje lahko pridobite invalidsko kartico ugodnosti?

Vlogo za izdajo kartice upravičenci – invalidi lahko vložite 
osebno na Upravni enoti Žalec, Krajevnem uradu Vransko ali na 
kateri koli drugi upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji, 
ne glede na kraj bivanja. Vlogi je potrebno priložiti barvno 
fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm ter navedbo invalidnosti 
ali telesne okvare. Priporočamo, da k vlogi priložite odločbo 

Evropska kartica ugodnosti za invalide
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o invalidnosti. V kolikor le-te ne boste priložili, bo upravna 
enota pridobila odločbo po uradni dolžnosti.  Tujci s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji morajo vlogi obvezno priložiti 
dokazilo tuje države, da imajo status invalida, skupaj z uradnim 
prevodom. Kot je že navedeno, obstajajo zakonske opredelitve 
glede upravičenosti do prejema kartice.

Naloga upravne enote je, da preveri, če so navedbe 
upravičenca na vlogi pravilne, in hkrati preveri, ali vlagatelj 
izpolnjuje pogoje. Stranko, ki bo izpolnjevala vse pogoje, bomo 
vpisali v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti, izpolnili 
formular z osebnimi podatki, ki so potrebni za izdelavo kartice, 
ter nanj nalepili fotografijo upravičenca. Formular bomo 
posredovali izvajalcu za izdelavo EU-kartice, ki bo le-to poslal 
na naslov upravičenca.

V primeru izgube, kraje ali uničenja jo mora upravičenec 
preklicati na upravni enoti. Po preklicu kartice, ob poteku 
veljavnosti, v primeru obrabe ali poškodbe kartice, če 
upravičenec spremeni osebno ime ali če fotografija ne kaže 
več prave podobe, lahko na upravni enoti zahteva izdajo nove 
kartice.

Eno izmed pogosto zastavljenih vprašanj glede kartice in 
ugodnosti, ki jih lahko izkoristijo upravičenci, je podano tudi 

s strani ponudnikov, ki bi se želeli pridružiti ponudnikom 
tovrstnih ugodnosti. Vsem zainteresiranim svetujemo, da 
se obrnejo na e-naslov: invalidska.kartica@zalozba.org in 
pošljejo naslednje informacije: kontaktne podatke podjetja: 
kontaktno osebo, telefonski in e-kontakt, naslov in e-naslov; 
informacije o dostopnosti trgovinskih prostorov za osebe na 
invalidskem vozičku, za slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, 
osebe s kognitivnimi težavami ali osebe z motnjo v duševnem 
razvoju (v kolikor gre le za spletno prodajo, prosim, sporočite); 
delovni čas vaše poslovalnice; višino popusta glede na vrsto 
storitve ali izdelkov; predstavitveno fotografijo ali logotip 
podjetja.

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

Simona Stanter 
načelnica Upravne enote Žalec

Krajane Prekope, Čepelj in Stopnika ter tudi ostale občane 
občine Vransko obveščamo, da je na našem gasilskem 
vozilu GVGP2 prišlo do večje okvare, zaradi katere vozilo do 
nadaljnjega ni uporabno. Vodstvo društva išče rešitve, s 
katerimi bi vozilo lahko v okviru zmernih stroškov vsaj začasno 
usposobili do prihoda novega vozila GVC 16/25 v mesecu aprilu 
2022.

Kljub temu pa se še naprej lahko počutite popolnoma varne, saj 
za vašo varnost še naprej skrbi kompletno gasilsko poveljstvo 
občine Vransko, ki skupaj tvori zelo močno enoto.

Na pomoč!

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Obvestilo
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, ata in brata Jožefa Sempri-
možnika se iskreno zahvaljujemo sosedu Mateju za 

nudeno prvo pomoč, župnikoma Vladu in Jožetu, ter 
vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči vsi njegovi

Rastejo v strmi gori
bele planike tri,

zanje vedo le orli, 
rosa umiva jih.

                                                                                            

                                                                                                             »Pesem je končana, toda melodija odzvanja dalje.«                                                                 

                                                       Irving Berlin 

  

 

       

 

 

      Poslovil se je Jožef Semprimožnik, leta 2015 prejemnik grba Občine Vransko za življenjsko delo na 
družbenem in komunalnem področju.  

      Bil je pobudnik in predsednik režijskega odbora za izgradnjo modernega vodovoda za Vologo in Kale v 
letih 1973 in 1974, član režijskega odbora za izgradnjo asfaltne ceste Prapreče-Vologa v letu 1984 ter eden 
izmed dveh najbolj zaslužnih za to, da je v letu 1987 na Vologo in Kale prišel telefon. Bil je tudi predsednik 
vaške skupnosti, ključar pri cerkvi sv. Jeronima na Taboru ter član upravnih odborov Društva upokojencev 
Vransko in Planinskega društva Vransko; v slednjem tudi načelnik markacijskega odseka. 

      Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 
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PREDNOSTI ČISTILNIH NAPRAV OXYFIX: 
✓ Enostavna in zanesljiva tehnologija čiščenja  
✓ Pretočna ČN brez električnih delov v notranjosti 
✓ Enostavna vgradnja, betonski in stabilni bazeni 
✓ Velik primarni usedalnik, manj pogosti odvozi blata 
✓ Življenjska doba bazenov 50 let 
✓ Nizki stroški vzdrževanja (brez električnih delov v notranjosti čistilne naprave) 

 
 
 

Waterfix® C-90      

• WATERFIX 4,5 m3 

• WATERFIX 6 m3 

• WATERFIX 7,5 m3 

• WATERFIX 10 m3 

• WATERFIX 15 m3 

• WATERFIX 20 m3 
 

S5 Projekt d.o.o.  
PISARNA PE Vransko: 
Vransko 128, Vransko 
 

 

ČISTILNE NAPRAVE OXYFIX in ZBIRALNIKI DEŽEVNICE  
 

 

Čistilne naprave Oxyfix so namenjene 
vsem objektom, ki nimajo možnosti 

priklopa na javno kanalizacijo. 

SUBVENCIJA  
na  Občini 

pri vgradnji 
ČN Oxyfix 

  www.s5projekt.si  ∞  GSM: 041-275-520  ∞ cistilne.naprave@s5projekt.si    
 

PREDNOSTI ZBIRALNIKOV DEŽEVNICE: 
✓ Različne velikosti od 4,5m3 do 20m3  
✓ Enostavna vgradnja, pravokotna oblika 
✓ Betonski bazen, odporen na pritiske zemljine 
✓ Vgrajeno v dostopno gradbeno jamo 
✓ Primeren za zbiranje deževnice in uporabo za: zalivanje vrta, zelenice, 

pranje avtomobilov, splakovanje wc-jev, .. 
 
 
 

Waterfix® C-90      

• WATERFIX 4,5 m3 

• WATERFIX 6 m3 

• WATERFIX 7,5 m3 

• WATERFIX 10 m3 

• WATERFIX 15 m3 

• WATERFIX 20 m3 
 

 

Na obveščanje o izklopih električne energije (preko SMS 
ali elektronske pošte) se lahko prijavite na spletni strani 
Elektra Celje.

Obvestila lahko spremljate tudi preko radijskih postaj 
Radio Celje (ob 7.35 in 17.00) in Radio Fantasy (ob 10.25 
in 16.25).

Občinska uprava

Obveščanje o izklopih 
električne energije
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PETEK, 27. 8. 2021 / KAMNIK 
20.00 | vrt Fran≠iškanskega samostana | v sodelovanju z 
Društvom sveti Jakob
ZGODBE OD KAMNIKA DO MOTNIKA: z ljudskimi 
pravljicami, povedkami, anekdotami in spomini obujamo 
podobe krajev, dogodkov in posameznikov.
Pripovedujejo: Tone Ftičar, Anže Slana, Matic Maček, Zdenka 
Čebašek Travnik, Barbara Zonta, Verena Perko in Breda 
Podbrežnik Vukmir. V glasbenem programu bodo nastopili: 
mezzosopranistka Darja Resnik Debevc in baritonist Urban Križaj 
ob spremljavi pianistke Mateje Grašič.

SREDA, 1. 9. / ČETRTEK, 2. 9. / PETEK, 3. 9. / KAMNIK  
sreda/≠etrtek: 10.00 – 18.00, petek: 10.00 – 14.00
Javni zavod Mekinjski samostan

DELAVNICA Z MARGARETE WENZEL: ZGODBE NA POTI
Margarete Wenzel bo na delavnici udeležence popeljala na pravljično 
potovanje od tradicionalnih zgodb do ustvarjanja osebnih pripovedi. S 
pomočjo pravljice bodo obudili spomine in našli načine, kako jih pove-
dati in izraziti. Poseben poudarek bo na ženskih zgodbah in usodah, 
ki so ostale v senci pozabe. Primerno za zaposlene v šolstvu, sociali, 
muzejih, knjižnicah in za vse, ki se ukvarjajo z zgodbami. 

ČETRTEK, 2. 9. 2021 / VRANSKO 
16.00 | Schwentnerjeva hiša
DELAVNICA Z VLASTO MLAKAR: izdelava mazila iz 
smrekovih vršičkov.
Letošnja tema je poleg 10. obletnice festivala tudi čudežni svet rastlin. 
Priznana etnobotaničarka Vlasta Mlakar je dobra poznavalka rastlin in 
njihove uporabe.
Potrebne so predhodne prijave na ZKTŠ Vransko (zkts.vransko@siol.net). 

ČETRTEK, 2. 9. 2021 / KAMNIK
19.30 | Kreativna ≠etrt Barutana | v sodelovanju z MC Kotlovnica
ZGODBORIS: pripovedovane zgodbe oživijo, ko se besede 
sproti spreminjajo v risbe.
Pripovedujejo: Anže Slana, Matic Maček in Aljoša Rebrača. 
Ilustrirata: Ivan Mitrevski in Miha Hančič 

PETEK, 3. 9. 2021 / MOTNIK  
19.00 | park Pod lipami
JENKRET JE BIV JEN KRIŽNIK: pripovedovalski večer za odrasle 
z najboljšimi zgodbami zadnjega desetletja. 
Pozdravna nagovora: župan Občine Kamnik g. Matej Slapar in 
župan Občine Vransko g. Franc Sušnik. 
Pripovedujejo: Špela Frlic, Vroča župa, Boštjan Napotnik Napo, 
Tjaša Koprivec Vuga, Rok Kušlan, Breda Podbrežnik Vukmir, Irena 
Cerar in Ivanka Učakar. Glasba: Neža Drobnič Bogataj in Matic 
Smolnikar. 
Po dogodku bo Zavod za turizem, kulturo in šport Kamnik, v sodelo-
vanju s Turističnim društvom Motnik, poskrbel za izbrano kulinarično 
in lokalno obarvano pogostitev Okusi Kamnika v parku Pod lipami. 

SOBOTA, 4. 9. 2021 / TROJANE 
10.00 | Igriš≠e pri gasilskem domu
KRIŽNIK NA TROJANAH
Boštjan Gorenc - Pižama pripravlja izbor avtorskih pravljic, ki jih bo 
napletal s pomočjo glasbenika Srečka Meha, mojstra violinskih strun 
in še marsičesa. Duo Vroča župa pa prinaša kombinacijo svojih pripo-
vedovalskih uspešnic in novih še ne slišanih zgodb. 

SOBOTA, 4. 9. 2021 / MOTNIK
13.00 – 17.30 | park Pod lipami
SOBOTNO PRAVLJIČNO POPOLDNE
Otroci se bodo skupaj s starši od 13. ure dalje lahko igrali in ustvarjali 
v parku Pod lipami, prebirali knjige v knjižnici pod krošnjami, se spre-
hodili po čutni poti, si ogledali plesno predstavo in predvsem uživali v 
družbi rastlin in pravljic. Vsi mladi raziskovalci se bodo lahko odpravili 
na skrivnosti polno Gozdno pot. V popoldanskih urah boste lahko v 
prijetni senci lip prisluhnili pravljicam, ki bodo pospremile podelitev 
priznanj likovnega natečaja Podobe Križnikovih pravljic.
Podelitev vodi Luka Korenčič. O triglavskih rožah, čudežni praproti, 
žitu in drugih čudežnih rastlinah pripovedujejo Anže Slana, Katja 
Puntar in Lana Bučevec. Rose in Marjeta Cveta pa bosta predstavili 
Krog v kvadratnem mestu (Globus Histericus).

SOBOTA, 4. 9. 2021 / MOTNIK
18.00 | park Pod lipami
ČUDEŽNE RASTLINE: domačini pripovedujejo pravljice o 
rastlinah in njihovi čudežni moči.
Vodi in pripoveduje: Vlasta Mlakar.  
Pripovedujejo: Božo Zupančič, Jože Keršič, Špela Regulj, Majda 
Zupančič, Matevž Cene, Marjan Semprimožnik in Petra Zupančič.

ORGANIZATORJI: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Kulturno društvo Motnik, Turistično društvo Motnik 
SODELUJEJO: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, 
Zavod za turizem in šport Vransko. 
Dogodek je del projekta bralne kulture, ki ga sofinancira Javna 
agencija za knjigo Republike Slovenije.

ČUDEŽNIH DESET LET
Častni pokrovitelj jubilejnega 10. Križnikovega 
festivala je predsednik Republike Slovenije, 
Borut Pahor.

P R O G R A M
F E S T I V A L A

Ne spreglejte
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Napovednik

Prireditve v občini Vransko

SEPTEMBER 2021

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

2. 9. 2021
16.00

Križnikov pravljični festival Jenkret je biv
IZDELAVA MAZILA IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV

Z VLASTO MLAKAR
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

4. 9. 2021
20.00

Vranski poletni večeri – 
oživimo kulturno dediščino

»ORKESTER 3,5«

Farna cerkev 
sv. Mihaela na Vranskem

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

7. 9. 2021
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Zavod sv. Rafaela
Občinska knjižnica 

Vransko
(03 703 12 80)

11. 9. 2021
9.00

4. KULINARIČNI POHOD
»Z Guštom po poti dediščine«

start s parkirišča pri 
Avtobusni postaji Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

11. 9. 2021
8.00-14.00

Projekt, v katerem Malinca podarja Sloveniji 
100.000 brezplačnih čokoladnih palačink in kavic 

MALINCA MOBIL NA VRANSKEM

parkirišče pri Avtobusni 
postaji Vransko

Malinca,
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

17. 9. 2021
17.00

TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE Nogometno igrišče 
Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

21. 9. 2021
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Zavod sv. Rafaela

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

21. 9. 2021
18.15 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Avla Kulturnega doma 

Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

23. 9. 2021
18.00

Predstavitev romana o Schwentnerju in 
pogovor z avtorico Tanjo Tuma 

in Rokom Glavanom 
BRODNIK

Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

30. 9. 2021
19.30

Predavanje priznanega psihologa Željka Ćurića
PLEMENITIMO ČLOVEKOV POTENCIAL

Dvorana Kulturnega 
doma Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

Včeraj sta se nekje med sončnim vzhodom in zahodom izgubili dve zlati uri,
vsaka obdana s šestdesetimi diamantnimi minutami.
Ne ponujam nobene nagrade, ker sta izgubljeni za vedno.
 
                                                                              Lydia H. Sigourney



Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
vabi na

44..  KKUULLIINNAARRIIČČNNII  PPOOHHOODD

sobota, 11. 9. 2021
8.00-9.00
prijava pohodnikov ter degustacija palačink in kave Malinca
na parkirišču pri Avtobusni postaji Vransko

9.00
start pohoda (na poti bomo pokušali dobrote   
lokalnih ponudnikov)

15.00
cilj pri Schwentnerjevi hiši 

Informacije:
www.zkts-vransko.si 

041 919 829


