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OBČINSKI INFORMATOR

številka 97
Vransko, 31. 1. 2014

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov

Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, 
OŠ Vransko  – Tabor, Naš dom Vransko, Občinska knjižnica 
Vransko, Studio Di.Foto.Graf, NK Vransko, PGD Ločica, 
PD Vransko, Društvo Vodna agencija, Tone Tavčer, Berta 
Farčnik, Martina Felicijan, Vlado Rančigaj, Anton Urankar

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

Naslednja številka izide 28. 2. 2014. 

Prispevke zbiramo do 15. 2. 2014 preko platforme mojaobcina.si.

PISMA BRALCEV
Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško 
politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o 
medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše 
prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da 
bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena 
s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko 
avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. 

UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO

IZ VSEBINE
Zgodilo se je ... stran 3

ZKTŠ - kultura / šport stran 6

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor stran 7

Knjižnična stran stran 12

Iz življenja društev stran 13

Iz življenja župnije stran 15

Ne spreglejte stran 16

Napovednik stran 23

Spoštovane bralke in  bralci Občinskega informatorja,

v uredništvu Občinskega informatorja v samo vsebino 
skoraj ne posegamo, saj velja, da preko platforme mo-
jabocina.si soustvarjamo naš lokalni časopis skupaj. A 
nekaj uredniških privilegijev smo si le obdržali. Najprej 
pri odločanju o barvi, ki bo prepoznavna v letu 2014. Ker 
začenjamo 5. letnik tiskane izdaje, smo želeli nekoliko 
spremeniti zunanji in notranji izgled. Kako nam je uspe-
lo, presodite vi. Veselilo nas bo, če boste svoje mnenje 
in predloge izrazili v pismih bralcev. 

In še eno novost smo uvedli. S sosednjo Občino Tabor 
smo se dogovorili, da bomo drug drugemu objavljali 
napovednik dogodkov v domači občini. Vse bolj postaja 
pomembno, da medsebojno sodelujemo, se družimo, 
pogovarjamo, veselimo in s svojim delovanjem podira-
mo meje, pa kakršne koli že.

UREDNIŠTVO
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ZGODILO SE JE ...

Na OŠ Braslovče je v soboto poteka-
lo  25. državno tekmovanje Mladina 
in gore za osnovnošolce. Državnega 
tekmovanja se je udeležilo 28 ekip, v 
finalu se jih je pomerilo 6, v predtek-
movanju po regijah pa kar 80. Zbrane 
sta med drugim nagovorila predsed-
nik PZS Bojan Rotovnik in braslovški 
župan Branimir Strojanšek. 

Največ znanja so pokazali tekmovalci 
ekipe Planinske muhe (OŠ Idrija, Pla-

ninsko društvo  Idrija), druga je bila 
ekipa Nepredvidljivi (OŠ Braslovče, 
PD Dobrovlje – Braslovče) in tretja 
ekipa Krompirjev hribovc (OŠ Šenčur, 
PD Kranj). 26. tekmovanje Mladina in 
gore bo prihodnje leto v Idriji. 

Na tekmovanju sta iz Spodnje Savinj-
ske doline nastopili še ekipi Bodeče 
Neže in Gorski svizci (OŠ Vransko–Ta-
bor, PD Vransko) ter Gamsi (OŠ Griže, 
PD Zabukovica), ki pa se niso uvrstili 

med šest najboljših. 

 T. Tavčer

Letošnja prva akcija od dvanajstih, ki 
jih pripravlja Območna organizacija RK 
Žalec, je bila na Vranskem v prostorih 
Zdravstvenega doma Vransko, kjer je  
za Splošno bolnico Celje, transfuzijski 
oddelek, darovalo kri 89 krvodajalcev, 
kar je nekaj več kot lani. Druga krvoda-
jalska akcija pa je bila  v ponedeljek,  21. 
januarja, v prostorih učilnice župnišča 
Polzela, izvedel pa jo je Zavod RS za 

transfuzijsko medicino Ljubljana. Akci-
je se je udeležilo 99 krvodajalcev, kar 15 
več kot lani v tem času.  

Z obema  akcijama so bili zadovoljni 
tako organizatorji kot izvajalci. Nasled-
nja, tretja akcija bo v Žalcu, in sicer 17. 
marca v jedilnici II. OŠ Žalec od 7. do 12. 
ure. 

 T. Tavčer

Žive jaslice 2013
Na božični večer, 24. 12. 2013, smo člani Folklornega društva 
Vransko že tretjič zapored uprizorili božično zgodbo o Je-
zusovem rojstvu. 

Praznično vzdušje so nam s svojim ubranim petjem poma-
gale pričarati pevke  iz Zbora svete Cecilije. Za to se jim naj-
lepše zahvaljujemo. 

Hvala tudi vsem, ki ste nam pri izvedbi dogodka kakor koli 
pomagali, v prvi vrsti Občini Vransko in domačemu župniku, 
g. Turineku.  

Člani Folklornega društva Vransko

V nedeljo, 29. decembra, je v organi-
zaciji Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko zadonel koncert Božič s 
Slovenskim oktetom. 

Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko v sezoni 2013/2014 names-
to glasbenega abonmaja organizira 
posamezne koncerte sproti. Tako smo 
leto 2013 sklenili zelo svečano, saj smo 
v goste povabili najboljši slovenski 
moški vokalni komorni ansambel Slo-
venski oktet. 

Prošnji za sodelovanje se je odzvala 
Župnija Vransko in zadnje nedeljsko 
popoldne v letu 2013 smo v farni cer-
kvi sv. Mihaela poslušali koncert Božič s 
Slovenskim oktetom. Tudi za člane ok-

teta je bil to zadnji koncert v preteklem 
letu. Zapeli so znane božične pesmi, 
kot so Sveta noč, Glej zvezdice božje, 
Božji nam je rojen sin, Pastirci, kam 
hitite in druge. Da je bilo vzdušje v pol-
ni cerkvi res praznično, je pripomogel 
organist Tone Po-
točnik. 

Člani Slovenske-
ga okteta pod 
vodstvom Jožeta 
Vidica so koncert 
začeli in konča-
li pred glavnim 
oltarjem, vmes 
pa so božične pe-
smi donele s kora. 
Marsikateri obi-

skovalec se je miže predal vzdušju, ki 
so ga ustvarili s petjem in igranjem, za 
kar so bili na koncu nagrajeni z bučnim 
aplavzom. Obiskovalci pa z dodatkom. 

Tanja Goropevšek

Mladina in gore v Braslovčah, dve ekiPi z vranskega

na vranskeM 89 krvodajalcev

BoŽič s slovenskiM oktetoM
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Člani Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj so svoj tradicionalni božično-no-
voletni koncert, s katerim že vrsto let razveseljujejo domačine, letos 
že drugič priredili tudi na Vranskem. Več kot stočlanski orkester je s 
svojim nastopom navdušil obiskovalce, saj smo dvorano zapustili šele 
po tretjem dodatku. Vrhunec dogajanja  je bil nastop Ansambla Saša 
Avsenika, celotno prireditev pa je z besedo povezoval Boštjan Romih. 
Če je po lanskem koncertu zaradi majhnega števila obiskovalcev ostal 
malce grenak priokus, pa so se člani orkestra letos poslovili bolj opti-
mistično in obljubili, da bodo naslednje leto spet prišli na Vransko. 

 Suzana Felicijan Bratož 

koncert Pihalnega orkestra zarja ŠoŠtanj

Dan samostojnosti in enotnosti Re-
publike Slovenije smo v občini Vransko 
počastili v soboto, 21. decembra 2013, 
s kratko prireditvijo pod kostanji v trgu 
Vranskega. Po uvodno zapeti Zdra-
vljici, ki so jo zapeli člani Mešanega 
pevskega zbora LIvRA pod vodstvom 
Katje Florjančič, je član istoimenskega 
literarnega društva Denis Oštir prebral 

Jeffersonovo Deklaracijo neodvisnosti 
ZDA iz leta 1776. Zatem  so zapeli še 
člani Mešanega pevskega zbora Vran-
sko pod vodstvom Franca Lesjaka, g. 
Franc Sušnik, župan Občine Vransko, 
pa je v svojem nagovoru poudaril, da 
smo na Vranskem vedno znali počastiti 
temelje slovenske državnosti. S pesmi-
jo Želimo vsem srečno novo leto v izved-

bi Mešanega pevskega zbora LIvRA so 
pevci zaključili uradni del prireditve, 
skupaj z obiskovalci pa nadaljevali 
druženje ob kuhanem vinu in čaju, ki 
ju je za to priložnost podarila Občina 
Vransko, ter se posladkali s pecivom 
nastopajočih deklet. 

 Suzana Felicijan Bratož 

Prireditev v Počastitev dneva saMostojnosti in enotnosti

V petek, 20. decembra 2013, je bilo 
vzdušje v Športni dvorani Vransko še 
posebej živahno, saj je na obisk prišel 
Božiček. Seveda ne sam, z njim so bili 
člani gledališča Smejček, ki so najprej 
otroke s Pravljico o Božičkovi deželi 
popeljali v  Božičkovo deželo in jih učili 
pesmico Božičkovih palčkov. A naj-
bolj veselo je bilo, ko je na oder prišel 
Božiček z malho pisanih daril. Obdaril 

je vse otroke do 6. leta starosti (rojeni 
v obdobju 2007-2013), ki imajo stalno 
ali začasno bivališče v občini Vransko, 
in vse otroke iz ostalih občin, ki obisku-
jejo Vrtec Vransko. Povabljenih je bilo 
234 otrok, a ker vsi niso prišli po darilo, 
je Božiček preostala darila podaril Vrt-
cu Vransko.  

 Suzana Felicijan Bratož 

BoŽiček oBiskal najMlajŠe

V petek, 20. 12. 2013, je v cerkvi sv. Mi-
haela na Vranskem potekal božični 
koncert pod naslovom Zimska har-
monija z Dekliško vokalno zasedbo 
SOLO in gosti. 

V duhu pričakovanja božiča so nas 
dekleta Dekliške vokalne zasedbe 
SOLO s svojo pesmijo popeljale v prav-
ljično zimsko deželo, nam pričarale 
bel božič in nam zaželela vse dobro v 
novem letu. Na odru so se jim pridru-
žili trije nasmejani fantje, ki so jih s 
svojimi glasbili spremljali skozi celoten 
koncert. Za klavirjem Franci Grenko, s 
kontrabasom David Breznik, na kitari 
pa Anže Ribič. 

Poleg njih pa so s svojimi moškimi gla-
sovi dvignili temperaturo tudi fantje 
Okteta Kajuh iz Celja. Da je vse teklo 
gladko, je poskrbel simpatični pove-
zovalec programa Matevž Križnik. 

Po zaključenem koncertu so se obisko-
valci pogreli ob kuhanem vinu in 
vročem čaju ter se malo posladkali. 

Kljub letošnjim ne ravno zimskim tem-
peraturam so nam dekleta z gosti za 
vsaj en večer pričarala pravo zimsko 
harmonijo.

Mateja Novak

ziMska harMonija z dekliŠko vokalno zasedBo solo

Dekliška vokalna zasedba SOLO ter David, Anže in Franci

Gostje Oktet Kajuh

ZGODILO SE JE ...
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Od stečaja Kiva je minilo že sedem mese-
cev. Poslopje ostaja kot hiša strahov sre-
di Vranskega, vse to je ogledalo naše 
preljube države, ki s svojo zakonodajo, 
z vlečenjem stečajnih postopkov uniču-
je slovensko gospodarstvo. Blagovne 
znamke propadajo, reference, ki so 
jih imela slovenska podjetja v tujini, 
se pozabijo, s tem pa prisotnost naših 
proizvodov na tujih trgih pada. Že sam 
podatek, da je KIV imel kar štiri ne-
dokončane projekte v tujini, stečajni 
pa ni niti skušal  teh dokončati, pokaže 
jasno sliko, da stečajni kaže samo svoj 
interes in ne interes ohranitve delovnih 
mest in obstanka blagovnih znamk in 
referenc v tujini. Očitno ne potrebujemo 
gospodarstva, ampak močno javno up-
ravo, ki bo državljanom odmerjala vi-
soke davke. 

Delavci, ki so jim lastniki in vodstvo os-
tali dolžni vsakemu v povprečju več kot 
10.000,00 (deset tisoč) evrov, bomo 
zagotovo ostali praznih rok. Sprašujemo 
se, kam  sedaj odteka denar, ki se prido-

biva z najemnimi pogodbami in s proda-
jo izdelkov, ki so ostali v proizvodnji. 
Očitno gre  samo za postopek stečaja. 
Tega mi nikoli ne bomo izvedeli, pa tudi 
tega ne, kam so vodilni spravili denar 
od projektov, ki so jih redno izdelova-
li. Ali je denar sploh prihajal v podjetje, 
koliko je bilo provizij in poneverb, kako 
lahko podjetje s polno zasedeno proiz-
vodnjo bankrotira in ali so računi odprti 
še kje v tujini, žal verjetno zaradi našega 
“uspešnega” sodstva tega mi nikoli ne 
bomo izvedeli. 

27. 12. 2013 pa je bil bolj vesel 
dan za veliko večino delavcev, 
kajti organizirali smo srečanje 
zaposlenih. Udeležba je bila 
izredno dobra, prisotnih je 
bila velika večina proizvodnih 
delavcev, razvojnih inženir-
jev in tudi ostalih. Manjkal je 
predvsem vodilni kader. 

Vsi udeleženci smo veselo 
obujali spomine na dolga leta, 

preživeta ob delu, vzdušje je bilo zelo 
prijetno in vsem je žal za podjetjem. Ob 
dobrem golažu, domačem vinu in zvo-
kih harmonike je čas kar prehitro mine-
val. Vsi smo bili enotni, da je to srečanje 
res prijetno. Marsikaj smo si imeli pove-
dati, obudili smo spomine in se dogovo-
rili, da se še dobimo, kajti bili smo prijet-
en kolektiv in vsem je žal, da je voznik 
voza zapeljal tako globoko - hote ali ne-
hote. 

Anton Urankar 

V času, ki res ne pripomore k dobremu 
položaju človeka in vsekakor ne deluje 
v naš prid, je še posebej pomembno, 
da ljudje znamo stopiti skupaj, pa naj 
si bo to v primeru, ko nekdo  potre-
buje pomoč ali pa ko se je potrebno 
poveseliti ob dogodkih, na katere ne 
smemo pozabiti in ob katerih se pač 
moramo poveseliti. Dovolj sta že lepa 
beseda in pristen nasmeh, velikokrat 
pa svoje naklonjenosti ne izkazujemo 
le na ta način, ampak se znamo tudi 
lepo potruditi in z lastnim trudom lah-
ko sočloveku polepšamo dan. Tako 
smo storili tudi »čepeljski farani«, ko 
smo stopili skupaj in polepšali dan naši 

sovaščanki. Čeprav smo sodelovali in 
se trudili vsi, sta levji delež postorila 
Franc Cencen in Marjan Fogec, ki sta 
svoje delo mojstrsko opravila, za kar 
se jima še posebej zahvaljujemo. Meni-
mo, da govorimo tudi v imenu tokratne 
slavljenke, ki je svoje zadovoljstvo izka-
zovala z velikim nasmehom na licu in s 
solzami v očeh. 

Za take trenutke je vredno živeti, pa naj 
imajo čas in dogodki okrog nas še tako 
trpek priokus. Prav je, da ljudje znamo 
stopiti skupaj in potrditi dejstvo, ki pra-
vi: »V SLOGI JE MOČ.«

Senat čepeljskih faranov

v slogi je Moč

Vse življenje nekaj delamo. Kot otro-
ci se igramo in se ob tem privajamo 
delovnim navadam. Šolarji hodijo v 
šolo in se učijo veščin, ki jim bodo v 
življenju vedno prišle prav. Pa pride čas 
zaposlitve, ko si služimo denar za laž-
je prebijanje iz dneva v dan. In takrat 
večkrat rečemo: »Ko bom v pokoju, 
bom imel(a) več časa zase in za prijatel-
je.« Večini to ravno ne uspeva najbolje. 
Posebej tistim, ki živijo v hiši in imajo 
radi urejeno okolico svojega doma. 

V Zavodu sv. Rafaela področje dela za-
jema predvsem pomoč stanovalcev v 
kuhinji in urejanje okolice doma. Pri tem 
so zelo aktivni – kuharicam pomagajo 

lupiti jabolka za kompot in čežano, olu-
pijo česen in čebulo. V letu 2013 pa smo 
se lotili tudi priprave ozimnice. Nekaj 
od tega ste lahko že sproti prebirali v 
naših člankih in videli na fotografijah. 
Poleg ribanja zelja, priprave domače 
mešanice začimb smo tudi luščili fižol 
in si sami naredili mešanico za čaj. Med 
letom smo obirali cvetove lipe, bezga, 
rmana in obrali liste citronke. Vse smo 
skrbno posušili, čaj pa pridno spili. Del 
svojega vrta nam je prijazno odstopil g. 
župnik. Tam smo skozi vse leto pridelali 
okoli 150 kg najrazličnejše zelenjave – 
od krompirja, solate, čebule, pora do 
zelene, peteršilja, korenja, fižola in ko- 
lerabe. 

Ker imajo stanovalci radi urejeno oko-
lico Zavoda, vsako pomlad pridno 
posadijo rože v zemljo, jeseni pa jih 
spravijo na toplo, da ne pozebejo. Tudi 
ko zapade sneg, nam ni treba skrbeti. 
Gospodje, ki so še pri močeh, pogum-
no poprimejo za lopato in pomagajo 
hišniku pri odmetavanju snega. 

Kot lahko berete, so naši stanovalci 
kljub svojim letom še vedno aktivni in 
opravijo vsako delo. Težavnost je pri-
lagojena vsakemu posebej. Pri tem pa 
je najbolj pomembno, da pri vsaki de-
javnosti sodelujejo prostovoljno.

Saša Svetec

v naŠeM doMu vedno nekaj delajo

srečanje delavcev kiv-a

ZGODILO SE JE ...
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zktŠ - kultura

aBonMajske Predstave
v februarju

sobota, 15. 2. 2014, ob 19.30
v Kulturnem domu Vransko 

UMOR V VILI ROUNG 
Dramska družina SKPD F. B. Sedej

gledaliŠki aBonMa

zavod za kulturo, turizeM in ŠPort vransko   |   vransko 134, 2201 vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23

T: 703 12 10   |   M: 031 238 749   |   www.zkts-vransko.si   |   zkts.vransko@siol.net   |   zkts.vransko@gmail.com

Cena: 185 evrov (otroci od 6. do 14. leta starosti) 
 130 evrov (otroci, stari 5 let, ne potrebujejo smučarske 
     vozovnice) 

Cena vključuje prevoz, smučarsko karto, 15-urno strokovno 
vodenje na snegu (tečaj), topel napitek vsak dan, 25-urno varstvo 
oz. nadzor, zaključno tekmovanje, nagrade, spominska darila. 

Tečaj bo potekal od ponedeljka do petka. Odhod z Vranskega ob 
7.00, povratek med 13.30 in 14.00. Minimalno število prijavljenih je 
12 oseb. 
Otroci si lahko izposodijo smučarsko opremo: 39 evrov (smuči/bord oz. deska, 
smučarski čevlji, palice, čelada, očala). 

Prijave zbiramo do 20. 2. 2014 v pisarni ZKTŠ Vransko v ŠD Vransko, tel.: 03 703 12 
10 ali 041 238 749. Ob prijavi prinesite s sabo otrokov osebni dokument.

Cena:
43 evrov (odrasli, mladina) 
25 evrov (otroci, letniki: 1999 - 2007)

enodnevni sMučarski izlet z zkŠt vransko - goldeck
Sobota, 8. 2. 2014, ob 5. uri izpred ŠD Vransko

Prijave zbiramo do 5. 2. 2014. Število mest je omejeno. 
Resnost prijave je plačilo rezervacije 15 evrov. 

Odhod je ob 5. uri s parkirišča pri Športni dvorani Vransko. 
Priporočamo, da si uredite zdravstveno zavarovanje Axa asistenca. Pridržujemo si pravico, da v primeru napovedi slabega vremena smučarski izlet odpovemo. 
Vplačilo se prenese na naslednji termin ali vam ga vrnemo (kot dokaz hranite potrdilo vplačila). V primeru odpovedi rezervacije si pridržujemo pravico, da vam denar 
povrnemo v višini smučarske karte in ne v celoti.

Goldeck je priljubljeno smučišče nad Špitalom ob Dravi. Goldeck je 2124 m visok vrh v Ziljskih 
Alpah. Z vrha, na katerem stoji križ, je zelo lep pogled na Visoke Ture, Krške Alpe, Karavanke, 
Julijske Alpe in bližnji del Ziljskih Alp (pogled na strm Staff). Na vrhu lahko za 1 evro uporabimo 
profesionalni daljnogled z opisi gora, ki jih vidimo. Malo pod vrhom je oddajnik, nekoliko nižje 
restavracija. 
Goldeck ponuja vsem ljubiteljem svobodnega smučanja in deskanja na snegu s svojim več kot 
50 ha velikim freeride območjem pravo stvar - užitek s polnimi pljuči v najbolj sončnem šport-
nem hribu Koroške z njegovimi najbolj pripravljenimi in zasneženimi progami.

Prijave in informacije ZKTŠ VRANSKO: 03 703 12 10 ali 041 238 749.
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Šestošolci smo imeli v tednu od 16. do 
20. 12. 2013 smučarsko šolo v naravi in 
smo tako zadnje šolske dni preteklega 
leta preživeli v CŠOD Planica.

Na pot smo se odpravili v ponedeljek 
zjutraj. Po prihodu v Planico smo se 
najprej seznanili z našim urnikom in s 
pravili bivanja v domu, se nato okrepča-
li s kosilom in odšli na smučišče v Kranj-
sko Goro. Tam so se učenci razdelili v 
štiri skupine in že prvi dan začeli pridno 
usvajati prve smučarske zavoje. 

Tako smo vsak dan v dopoldanskem 

času smučali, popoldne pa smo imeli 
različne dejavnosti: preizkusili smo se 
v teku na smučeh, izvedli orientaci-
jo, reševali učne liste za slovenščino, 
matematiko in angleščino, izdelovali 
novoletne okraske ter v telovadnici 
nabirali dodatno kondicijo. Aktivni smo 
bili tudi ob večerih. Prvi večer smo se 
odpravili na nočni pohod v Tamar, v 
torek in sredo pa se družili ob družab-
nih igrah.  Zadnji večer smo si najprej 
ogledali dva zelo zanimiva filma o Pla-
nici in smučarskih poletih, nato pa pri-
sluhnili zaključnemu programu, ki so ga 

učenci pripravili sami. Večer smo skleni-
li z druženjem ob plesu. 

Vsi učenci so uspešno zaključili smučar-
ski tečaj, dobili priznanja in tako so 
pripravljeni na novo vožnjo po snežnih 
progah. 

Učenci so v tem tednu zelo uživali in 
na poti domov spraševali: »Zakaj šola v 
naravi ne traja dva tedna?«

Učiteljice spremljevalke: 
Zlatka Bukovec, Polona Miklavc, 

Milena Piskar

sMučarska Šola v naravi v Planici

vranin glas - strani oŠ vransko-tabor

V četrtek, 19. 12. 2013, so se upokojeni 
delavci Osnovne šole Vransko-Tabor 
dobili na novoletnem srečanju. Dobre 
volje ni manjkalo. 

Vsako leto smo veseli in ponosni, ker 
se naši upokojeni sodelavci tako radi 
vračajo med nas. Priložnost je, da si 
kaj povedo med seboj, pa tudi mi tako 
izvemo, kaj počno in kako se imajo. 
Med letom se pač bolj malo vidimo, 
saj ko si v “penziji”, nikoli nimaš časa. 
Predpraznični čas nas tako vsako leto 
ponovno poveže. 

Na začetku je vse prisotne nagovorila 
ravnateljica Majda Pikl, se jim zahvalila 

za njihovo opravljeno delo in jim zaže-
lela vse dobro v novem letu. Sledila 
je pogostitev, za katero so poskrbele 
naše kuharice. 

Bilo je lepo, za spomin pa objavljamo 
skupinsko fotografijo. 

Vsem pošiljamo lep 
pozdrav, tudi tistim, 
ki se nam niso mogli 
pridružiti, in jim še en-
krat želimo zdravo in 
veselo leto 2014. 

Polona Učakar

v Šolo se Še vedno radi vračajo

Prazniki odidejo, spomini pa za vedno 
ostanejo. 

Enega takšnih smo doživeli tudi mladi 
planinci Vrtca Vransko na nočnem po-
hodu v okolici Vranskega.

Romana in Katja

Mladi Planinci 
na nočneM Pohodu

Mesec december smo namenili pred-
vsem medsebojnemu druženju vseh 
skupin vrtca. Otroci so lahko preha-
jali iz ene igralnice v drugo, se igrali, 
plesali, ustvarjali, skupaj telovadili in 
poslušali različne zvrsti glasbe. 

Obiskali so nas tudi naši stari varovan-
ci, ki se učijo igrati na različna glasbila 
in nam pokazali, koliko že znajo. 

Občinska knjižnica Vransko nam je 
omogočila, da smo v tem mesecu 
poslušali pravljico in prelistali knjige, ki 
so nam bile všeč. 

Da je po vrtcu lepo zadišalo, so poskr-
beli naši najstarejši otroci, ki so pekli 
piškote. 

V prvih tednih decembra smo 
sodelovali v likovnem natečaju Hanina 
božična želja, ki pripoveduje o deklici, 
ki je na invalidskem vozičku in ima le 
eno željo - da bi lahko hodila. Pogovar-
jali smo se o naših željah ter se posvetili 
predvsem tistim nematerialnim, ki nam 
lahko polepšajo decembrske dni. 

Praznični dnevi so hitro minili. Bili so 
polni veselja, pesmi, glasbe in družen-
ja. Tudi v novem letu si želimo še ve-
liko podobnih. Za konec pa smo si vsi 
skupaj vzeli dolge počitnice do novega 
leta.

veseli deceMBer v vrtcu vransko
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Nekateri učenci pridemo v šolo že ve-
liko prej, preden se začne pouk. Zato 
počakamo na pouk v jutranjem varstvu. 
Da nam čas hitreje mine, smo zaposleni 
z različnimi dejavnostmi. Lahko pišemo 
domačo nalogo, se učimo, pogovar-
jamo, beremo, igramo družabne igre, 
rišemo, barvamo, rešujemo različne 
naloge, igramo na računalniku, ogleda-

mo si risanke ali filme. Posebno radi pa 
se igramo tudi z lesenimi gradniki, ki 
nam jih je že pred leti podarilo Mizar-
stvo Pikl. Kaj smo zgradili, si lahko ogle-
date na fotografiji. Zelo uspešen pri 
tem je bil Miha Košir iz 5. a, ostali učen-
ci smo mu pomagali in ga varovali. 

Učenci 4. in 5. razreda

ustvarjanje v jutranjeM varstvu

Učenci 4. a smo v okviru projekta Zdrav 
življenjski slog, katerega mentor je gos-
pod Miha Miklavc, odšli na pohod do 
jame Škadavnice. Kljub zimi nas je ta 
dan grelo toplo sonce. Kako smo se ime-
li, boste izvedeli iz naših zapisov. 

V petek, 13. 12. 2013, smo odšli do jame 
Škadavnice. Startali smo ob 12. uri. Naj-
prej smo prišli do cerkve na Taboru. 
Tam smo se malo spočili in odžejali. 
Na poti smo našli smerokaz za Škadav-
nico. Ko smo prišli v gozd, je bilo tam 
veliko posekanih dreves, zato smo pot 
malce zgrešili. Žiga nas je opozoril, kje 
se moramo povzpeti. Pri jami smo si 
odtisnili žig v knjižico Krpan, se foto-
grafirali in posladkali. V šolo smo se 
vrnili okrog 14. ure. Na pohodu sem se 
zelo zabavala. 

Tjaša Marko, 4. a

V petek smo šli na pohod do Škadav-
nice. Za na pot smo se morali pripraviti. 

Potrebovali smo torbo, pohodne čev-
lje, kapo in vodo. Spremljala sta nas 
gospa Simona Jan in gospod Miha Mik-
lavc. Med potjo smo se malce izgubili. 
Bilo mi je zelo zabavno. Ko smo prišli 
do jame, smo si v knjižice dali žig. Ško-
da, da nismo šli v jamo, ki je bila zelo 
temna. Pohod mi je bil všeč in bi ga rad 
še enkrat ponovil. 

Gašper Černe, 4. a 

V petek, 13. 12. 2013, smo z našim razre-
dom pri Zdravem življenjskem slogu 
odšli na pohod. Ogledati smo si hote-
li jamo Škadavnico. Zjutraj smo tako 
kot po navadi prišli v šolo in imeli nor-
malen pouk. Dvajset minut pred kon-
cem smo odšli na kosilo. Po njem smo 
se odpravili na pot. Pot smo na koncu 
malce zgrešili. Nato smo se obrnili in 
nadaljevali po pravi. Ko smo prišli do 
jame, smo videli veliko črno luknjo. Naš 
namen je bil, da si jo malce ogledamo, 
vendar žal nismo imeli dovolj časa. Go-

spa  Simona je iz nahrbtnika vzela knji-
žice Krpan. To je knjižica, v katero po 
uspešno opravljeni nalogi dobiš podpis 
učitelja, da si to dejavnost res opravil. 
Ko vse dejavnosti opraviš uspešno, ob 
koncu šolskega leta prejmeš bronasto 
medaljo ali pa priznanje, če ti kakšna 
dejavnost manjka. V knjižice smo si 
odtisnili žig. Nato smo se vrnili v šolo. 
Upam, da bomo naslednjič imeli do-
volj časa in si bomo jamo ogledali še 
znotraj. Izlet mi je bil všeč. 

Jaka Turk, 4. a 

Pohod do jaMe Škadavnice

Že drugo leto smo na šoli organizirali 
bralno noč, tokrat s knjižnimi liki malo 
miško, z Zverjascem  in Zverjaščkom 
(zgodbi napisala pisateljica Julia Do-
naldson).  Učenci so izžrebali skupino, 
v kateri so bili potem ves večer. Tako 

so se družili tudi z drugimi, ne samo s 
sošolci. 

Kratka vsebina obeh zgodb: 

Mala miška v gozdu sreča veliko živali 
(kačo, sovo, lisico). Vse  jo želijo pojes-

ti, toda miška se reši tako, da jim pove, 
da je zmenjena  z Zverjascem,  ki ga 
opiše kot najbolj grozno bitje na svetu. 
Na koncu zgodbe ga res sreča in mu 
zaupa, kako se je živali bojijo, kar mu 
tudi dokaže, tako da ga vodi s seboj do 

Bralna noč oB Mali MiŠki, zverjascu in zverjaŠčku

Člani fotokrožka na šoli Vransko Nuša 
Maloprav, Ajla Džafić, Nuša Strnišnik, 
Amadeja Juhart, Maja Pikl iz 8. razre-
da in člani fotokrožka na podružnični 
šoli Tabor Miha Drolc, Nina Kreča, Anja 
Vranič, Luka Vehovar Pavček, Klemen 
Strožič, Tibor Zupan in Urh Kovče iz 9. 
razreda radi fotografiramo in se odzi-
vamo na različne natečaje. Tako smo 
sodelovali tudi na  fotonatečaju “Vode 
Spodnje Savinjske doline” in v ponedel-
jek, 23. 12. 2013, v hmeljarskem muzeju 
v Žalcu prisostvovali podelitvi priznanj 
in nagrad.

Prav vsi udeleženci smo prejeli priznan-
ja in bili obdarjeni s promocijskimi da-

rili, ki so jih prispevali različni sponzorji. 
Po končani prireditvi smo bili lepo po-
goščeni z dobrotami, ki so jih prav tako 
prispevali sponzorji. Prireditev je pove-
zovala ga. Jolanda Železnik, direktorica 
Medobčinske knjižnice Žalec, priznanja 
pa sta podelila g. Janko Kos, župan 
Občine Žalec, ki je povedal, kako zelo je 
pomembno, da spoštujemo svoje do-
mače okolje in se do njega tudi odgo-
vorno in promocijsko obnašamo,  in g. 
Stojan Praprotnik, direktor Razvojne 
agencije Savinja. Na  prireditvi je bila 
predstavljena raziskovalna naloga, v 
kateri sta avtorja Matej Gamser in Jure 
Novak predstavila vrste in pogostost 

ptic, ki živijo, gnezdijo ali pa so samo 
gostje na Vrbskem jezeru. 

Marija Završnik

 učenci radi fotografiraMo - fotonatečaj “vode sPodnje savinjske doline”

vranin glas - strani oŠ vransko-tabor
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posameznih živali, ki se bojijo Zverjas-
ca, ne miške. Zato Zverjasec poučuje 
malega Zverjaščka, da ne sme sam ta-
vati po gozdu, ker bo srečal hudobno 
miško. Toda Zverjašček je neubogljiv, 
zato neko noč pobegne iz Zverjaščeve-
ga naročja in tava po gozdu.  Zelo se 
prestraši miškine sence, ki jo napravi 
luna. Hitro se odpravi nazaj v Zver-
jaščev brlog in se stisne k očetu.   

Poleg branja in pogovora smo zgodbi 
dopolnili z različnimi delavnicami: 

• pekli smo mufine, ki smo jih okrasi-
li kot male Zverjaščke, 

• izdelali smo si lutke in senčno 
gledališče, 

• okraske, s katerimi smo okrasili 
doma svoje božično drevesce ter 

• vstopnico za filmsko predstavo. 

Obiskal pa nas je tudi Božiček, ki je 
prebral zgodbico Kako sta Bibi in Gus-
ti sipala srečo (napisala Ida Mlakar) in 

razdelil nekaj čokolad-
nih bonbonov. Božič-
ku se zahvaljujemo, 
da si je med svojim 
napornim urnikom 
vzel tudi čas za nas in 
nas razveselil s svojim 
obiskom. 

Naše druženje je po-
pestril tudi obisk 

gospe ravnateljice, ki se je z nami vese-
lila ob našem delu in zabavi. 

Po obisku Božička in ge. ravnateljice 
smo se navečerjali in se spravili spat v 
tri učilnice, kamor so starejši učenci iz 
telovadnice nanosili blazine, na kate-
rih smo kar udobno spali. Hvala tudi 
g. hišniku in ge. Bukovec za pomoč pri 
tem. 

Da nismo bili lačni, so poskrbele ge. ku-
harice in ga. Jožica Pečovnik. Hvala. 

Ostala nam je še ena prijetna za-
dolžitev – »gremo v kino«, ki so jo 
nekateri opravili  naslednji dan, ko so 
si ogledali še risanko o dogodivščinah 
miške in Zverjaščka, nekateri pa si jo 
bomo ogledali po božično-novoletnih 
počitnicah. 

Bralno noč smo organizirali in izvedli: 
Katja Završnik, Klavdija Kropec, Polona 
Vodičar, Miha Miklavc, Jože Toplak in 
Tadeja Zupanc.

Katja Završnik

18. 12. 2013 smo se učenci, ki obisku-
jemo krožek prostovoljno delo na Os-
novni šoli Vransko-Tabor, z našimi men-
toricami odpravili v Zavod sv. Rafaela. 
Za stanovalce smo pripravili nastop, ki 
je bil sestavljen iz mnogih točk, saj smo 
se prostovoljci v tem koledarskem letu 
zadnjič srečali z njimi. 

Stanovalcem je bil naš nastop zelo 
všeč, saj so se smejali in pozorno 
poslušali. Ob koncu nastopa smo izved-
li srečelov. Vsaka srečka je prinesla 
srečo in zadetek. Darila so izdelali učen-
ci naše šole. 

Nato pa so tudi stanovalci pripravili ne-
kaj posebnega za nas. Najprej so nas 
povabili, da smo skupaj zapeli Saško 
polko, potem pa so nam dali dišeče 
svečke v lončkih, ki so jih sami okrasi-
li, in bombone. Sledila je še poslastica, 
ki je vsem teknila - sadna kupa. Učenci 
smo se na druženju zelo zabavali in nas-
mejali. Skupaj smo ustvarili res lepo in 
toplo božično-novoletno vzdušje. 

Ema Pikl, 7. a

BoŽično-novoletno 
druŽenje s stanovalci v 
zavodu svetega rafaela 

vransko Vsako leto pri ZŽS gostimo športne 
klube in športnike, ki nam z veseljem 
predstavijo športno panogo, s katero se 
ukvarjajo že vrsto let, in delajo z mladimi. 

V novembru smo imeli srečo. Obiskala 
nas je namreč večkratna mladinska prva-
kinja v ritmični gimnastiki iz Rusije – Ok-
sana. Trenutno skrbi za gibljivost mladih 
judoistov v Judo šoli JAKA. 

Vsi smo z odprtimi usti občudovali njeno 
gibčnost in tudi sami poskušali z vadbo, 
a smo si morali priznati, da ji ne sežemo 
niti do kolen. Povedala nam je, da gim-
nastiko trenira že od svojega tretjega 
leta in da pri treniranju potrebujemo ve-
liko discipline in vztrajnosti. Ob gimnasti-
ki trenira še taekwando, kick-boks, aero-
biko in tako ohranja svoje telo v formi. 

Eden od mnogih borilnih športov je tudi 
judo. Z Ivijem smo vadili tudi ta šport in 

naučil nas je, kako pravilno padamo, ne 
da bi se pri tem poškodovali. Med vad-
bo smo ugotovili, da smo tej vadbi kos 
in padci so nam dobro uspevali. Vse to 
nam bo v bodoče prišlo prav pri vsakem 
športu. Vadba je bila zanimiva, a tudi ut-
rujajoča. 

Hvala Judo šoli Jaka za prijetne športne 
urice in druženje tako na Osnovni šoli 
Vransko kot na podružnici v Taboru. 

Hajdeja Brglez, Miha Miklavc,
mentorja ZŽS

PoPestriMo zdrav Življenjski slog ali zdrav 
Življenjski slog Malo drugače

Učenci planinskega krožka smo se 
tokrat dobili ob četrti uri popoldne in jo 
mahnili na Tabor. Ko smo prispeli do sto-
pnic in jih prešteli (nekateri so jih našteli 
40, 41, drugi 42), se je že začelo temniti. 
Komaj smo se uspeli fotografirati. 

Potem smo si prižgali svetilke. Ta del je 
bil zagotovo najlepši. Noč je bila hlad-
na in jasna. »Hodiš po temi, si svetiš in 
opazuješ zvezde, ki ti mežikajo.« Tako 
je komentirala Maja. Hladno je bilo res 
precej, vendar nas je pri sošolki Maji 

Pečovnik pričakal topel čaj z limono in 
pecivom. Nič nas ni motilo, da smo ko-
maj videli drug drugega, bilo je zabavno, 
saj smo si s svetilkami napravili strašne 
obraze in se zabavali. Čas je hitro minil 
in čaj nas je dobro ogrel, pohiteti pa smo 
morali nazaj pred šolo. Tam so nas že 
čakali starši. 

Tisti, ki vas posebej zanima, koliko je 
stopnic pred cerkvico na Taboru, pa se 
podvizajte in sami ugotovite.

jesenski nočni Pohod na taBor

vranin glas - strani oŠ vransko-tabor
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V četrtek, 12. 12. 2013, smo imeli v 3. b 
razredu prav poseben obisk. Spoznali 
smo poklic in delo Juretovega očeta 
Francija Kropca, ki dela na ELES-u. V 
času obiska so se učenci z navdušen-
jem seznanjali z elektriko in njenimi 
učinki. Njihove vtise preberite v spod-
njih prispevkih.

Juretov ati nam je najprej pokazal, 
kako deluje elektrika, nato pa nam 
predstavil svoj poklic. Povedal je, zakaj 
stvari potrebujejo elektriko in razložil o 
njej še več stvari. Pokazal nam je mag-
net, ki ga moraš vrteti, če želiš, da pri-
vlači kovino. Na računalniku smo videli 
tudi fotografije o njegovem delu. Na 
koncu smo dobili žogo in si jo podajali. 
Nato je gospod Franci prekinil naš krog 
in žogice si nismo mogli več podajati. 
S tem primerom nam je pokazal, da je 
tako tudi pri elektriki. Na koncu nam je 
žogice podaril. 

Filip Roter, 3. b 

V četrtek, 12. 12. 2013, je za nas pripravil 
učno uro Franc Kropec – Juretov ati. 

Najprej smo si ogledali fotografije. Po-
tem nas je vprašal, kako elektrika nas-
tane. Ogledali smo si poskuse z elek-
triko. Najprej smo prižgali luč, zvonec, 
vetrnico in preizkusili delovanje mag-
neta. Povedal nam je, da elektrike ne 
slišimo in ne vidimo, da vidimo samo 
njene učinke. Pogovarjali smo se o elek-
trarnah, kako proizvajajo elektriko in 
kako elektrika pride do našega doma. 
Povedal nam je, da dela v Elesu. Za 
spomin nam je dal žogice. Darila sem 
bila vesela. Vse mi je bilo všeč. 

Sara Tehovnik, 3. b 

Juretov ati nam je povedal, kaj je elek-
trika. Igrali smo se s stvarmi, ki so bile 
na elektriko. Na projektorju smo si 
ogledali strelo. Razložil nam je tudi, ka-
tere učinke ima elektrika. Najbolj mi je 
bilo všeč, ko smo delali poskuse in se 
igrali z žogicami. 

Neža Semprimožnik, 3. b 

V četrtek je za nas pripravil učno uro 
moj ati. Dela na Elesu. Po poklicu je elek-

tričar, dela pa kot vodja obratovanja. 
Predstavil nam je elektriko in kako elek-
trika pride do naših domov. Elektrika 
pride do naše hiše tako, da se trans-
formira. Povedal nam je, da je elektri-
ka kot majhni delci, ki jih ne moremo 
videti. Naredili smo poskuse. Če krog 
ni bil sklenjen, žarnica ni zasvetila, se 
vetrnica ni vrtela. Povedal nam je, da 
elektrika naredi tako dobre kot slabe 
reči. Pokazal in predstavil nam je elek-
trarne. Z žogicami smo spoznali, kako 
potuje elektrika. 

Jure Kropec, 3. b

oBiskal nas je čisto Pravi električar

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, 
ta svet je lep, če nekoga rad imaš. 

                                     (Tone Pavček)
In mi smo se imeli radi in smo darovali. 
Tako lahko sklenemo učno uro z Big ban-
dom Orkestra Slovenske vojske. 
V nabito polni dvorani smo z učenci in 
njihovimi starši z navdušenjem priča-
kovali naše goste. In jih tudi dočakali. Za 
uvod sta nas popeljala v svet najmlajših 
vrtčevska folklorna skupina z Vranskega 
in vrtčevski pevski zbor iz Tabora. 
Program je z velikim navdušenjem po-
vezoval devetošolec Matevž Križnik, ki 
je na začetku predal besedo ravnateljici 
Majdi Pikl. Povedala je, da je vesela, ker 
so obiskovalci napolnili dvorano do zad-
njega kotička, in se že vnaprej zahvalila 
za vse darovane prispevke. 
V dvorani smo učenci  na začetku malo 
plaho pogledovali, s kakšnimi glasbili 
bodo prikorakali vojaki. Kaj kmalu so 
nas z umetniško popolnostjo popeljali v 
svet glasbe od samih začetkov swinga, 
bluesa, rokenrola, popa do današnje 
popularne glasbe. Dirigent Rudolf Str-
nad, ki je bil hkrati tudi povezovalec nji-
hovega programa, pevec in kitarist, nas 
je izjemno navdušil s svojo sposobnostjo 
imitiranja posameznih glasbenih legend. 
Ves čas so nas srbeli podplati, roke pa so 
navdušeno pritrkavale ob ritmih glasbe-

za Žarek uPanja PolePŠajMo dan s PesMijo
učna ura z Big bandom orkestra slovenske vojske

nih del. Glasbeno popotovanje je s svo-
jim glasom popestrila tudi njihova pevka 
Katja Rihter. 
V zaključku so se orkestru  pridružili tudi 
pevci vseh šolskih zborov, ki delujejo na 
Osnovni šoli Vransko-Tabor  (v Taboru in 
na Vranskem) pod mentorstvom Vanje 
Govek in Danijele Jeršič. Iz najmanj sto 
grl je suvereno zazvenela iskriva Dan 
ljubezni in sklop pesmi iz otroških fil-
mov. Najbolj smo občudovali našo Nino 
Kreča, ki je zapela popevko Vrtiljak kot 
prava profesionalka. 
Matevž nas je ves čas opozarjal na sklad 
Žarek upanja, na dobrodelnost otrok 
in njihovih staršev, saj sklad pridno pol-
nimo z raznimi akcijami zbiranja papir-
ja, kartuš ipd., učenci prostovoljci pa 
pomagajo starejšim v domu za ostarele 
in mlajšim pri učenju pred ali po pouku. 
Vsi učenci so resno vzeli izdelovanje 
božično-novoletnih izdelkov in jih po 
prireditvi ponudili vsem poslušalcem. 
 S prireditvijo smo za 
sklad Žarek upanja, 
ki pomaga socialno 
ogroženim družinam 
naše šole, zbrali kar 
2.223 evrov.                                                                      

Pa še nekaj mnenj naših učencev o sami 
učni uri. 

Včeraj smo si ogledali Big band Orkestra 
Slovenske vojske, ki nas je z glasbo 
popeljal skozi čas. Bilo mi je super. Naj-
boljša mi je bila prva pesem iz filma Star 
wars. Najbolj smešno mi je bilo, ko so 
neki majhni otroci skakali pred odrom. 
To je bila moja najboljša prireditev v tem 
letu. Najboljši nastopajoči mi je bil tisti, 
ki je igral na električno kitaro. Zelo sem 
vesel, da je Orkester Slovenske vojske 
prišel na našo šolo. Tudi skladbe sem 
nekatere slišal prvič, razen te novejše. 
Tega dne ne bom nikoli pozabil.                 

Anže Novak, 5. a                                                        
Bilo je super, saj nas je Big band popeljal 
skozi zgodovino glasbe. Najboljša pe-
sem mi je bila Wake me up. Najbolj pa 
mi je bilo smešno, ko so otročki tekali 
po odru. Izdelki so bili tudi lepi. Skratka, 
super je bilo.                    

Vid Radulj, 5. a 

vranin glas - strani oŠ vransko-tabor
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Učenke pravljičnega krožka na OŠ 
Vransko Anamarija Dolar, Beti Božilo-
va, Melisa Kadirić, Andrejka Malovšek 
in Maja Filač iz 7.a-razreda  so se ves 
december vestno pripravljale na prav-
ljični maraton, ki so ga izvedle zadnji 
teden pred božično-novoletnimi počit-
nicami za učence od 1. do 3. razreda in 
vse oddelke vrtca Vransko.

Izmed knjig z božično-novoletno vsebi-
no so izbrale naslednje knjige: 

Oliverjeve rdeče sani (Paul Kortepeter), 
Vesel božič, mišek Matiček (Walk-
er-Guye)), Čarobni božič (Claire Freed-
man), Prvi sneg (Simona 
Čufer), Prve snežinke (Anja 
Štefan). Učenci v šoli in otro-
ci iz vrtca so pravljicam zelo 
zavzeto prisluhnili in si tako 
zapomnili vsebino, o kateri 
so razpravljali z malimi prav-
ljičarkami, ki so se v tej vlogi 
več kot odlično znašle. 

Učenci in otroci iz vrtca si takih uric še 
želijo. 

 Marija Završnik

Male Pravljičarke navduŠile

Kot vsako leto je tudi letos šolska knjiž-
nica pripravila pester program za naj-
mlajše obiskovalce šolske knjižnice v 
šoli na Vranskem in  v Taboru. Učen-
ci 1.- 4. razreda so prisluhnili zanimivi 
zgodbici Kako je Joschi dobil morskega 
prašička. 

Joschi si je želel različne živali: nilskega 
konja, leva, kenguruja, pitona …, toda 
Božiček mu je želje drugo za drugo za-
vrnil. Zadnji dan pa je Joschi napisal, 
kar je bila že dolgo njegova velika želja, 
da bi rad morskega prašička. Sedaj pa 
tudi Božiček ni mogel odreči te želje, 
zato je Joschi pod smreko našel prave-
ga, živega prašička, ki ga je bil neizmer-
no vesel. 

Po poslušanju pravljice je sledila ust-
varjalna delavnica, v kateri so si učenci 
izdelali lastno pismo Božičku, ga okra-
sili, vanj napisali svojo željo. Zapisati pa 
so morali tudi, s čim so si zaslužili, da se 
jim želja uresniči. 

 Marija Završnik

veseli deceMBer v Šolski 
knjiŽnici na vranskeM in 

v taBoru Učenci kuharskega krožka smo se v 
decembru lotili peke piškotov. Ker nas 
je na krožek prijavljenih veliko, smo zo-
pet pekli v ponedeljek in torek, 9. in 10. 
decembra. Izbrali smo si preprost re-
cept in se lotili dela. Najprej smo zame-
sili sestavine, potem pa valjali in z mo-
delčki oblikovali piškote. Pečeni so bili 
res hitro, vendar dva štedilnika nikakor 
nista zmogla speči prav vseh piškotov. 
Nekaj testa so tako učenci odnesli do-
mov in delo dokončali doma. Seveda pa 
smo si poleg piškotov pripravili tudi čaj, 
ki je bil nekaj posebnega. Zeliščni čaj 
z okusom rooibos, borovnica, jogurt 
smo si posladkali z rjavim sladkorjem 
in dodali malo mleka. Skoraj vsi učenci 
so prvič pili čaj z mlekom. Najprej so bili 
o okusu zelo v dvomih, ko pa so nare-
dili prvi požirek, jim je bil okus všeč in 
pripraviti ga je bilo potrebno še kakšno 
skodelico. 

Seveda smo tudi tokrat pripravili re-
cept. Da pa ga boste lahko zapisali, se 
morate malo potruditi in dobro prebra-
ti postopek. 

Pa dober tek! 

 OTROŠKI PIŠKOTI 

Sestavine>  
500 g   _ _ _ _ 
250 g  _ A _ _ A _ I _ E 
1  Ž _ _ _ _ _   P _ C _ LN _ G _    PR _ ŠK _ 
3 Ž _ _ _ _    K_ SL _    _ _ E _ A _ E 
2  _ U _ E _  _ A _ A 
1  _ A _ I _ I _ E _    SL _ DK _ R 
120 g  _ _ A _ _ O _ _ A   V   PR_ H _ 
Š _ _ _  S _ _  I 

POSTOPEK 

Najprej dodamo moki pecilni prašek in 
ščep soli. Potem zmešamo skupaj slad-
kor, rumenjaka in kislo smetano. Moki 
dodamo na koščke narezano margari-
no in zmes sladkorja, smetane in jajc. 
Vse skupaj gnetemo toliko časa, da nas-
tane gladko testo. 

Površino, na kateri bomo valjali, 
pomokamo, damo nanjo testo in ga 
razvaljamo na tanko. Z modelčki obli-
kujemo zvezdice, rožice … in jih pola-
gamo na  pekač. Pečemo na 180�C  ne-
kaj minut. Ko malce porumenijo, jih 
takoj vzamemo iz pečice. Lahko jih 
okrasimo s čokolado, dodamo marme-
lado …

deceMBer je čas Peke PiŠkotov

Poslušali smo zelo zanimive pesmi. 
Prodajali so obeske, vaflje, medenjake, 
jelene. Pri vstopu so lahko poslušalci 
prispevali prostovoljne prispevke. Meni 
je bilo zelo zelo lepo. In peli smo tri pe-
smi.                                   

Ana Pečovnik, 5. a 

Včeraj smo na naši šoli imeli prireditev 
Žarek upanja. Namen prireditve je bil, 
da smo zbirali denar za tiste, ki nimajo 
za kosilo in šolo v naravi. Nastopala sem 
v pevskem zboru in spremljal nas je Big 
band Orkestra Slovenske vojske. Meni 
je bila prireditev všeč. Peli smo Gremo v 
kino in Dan ljubezni. Vse mi je bilo všeč.   

Tjaša Pečovnik, 5. a 

Meni je bila všeč celotna prireditev. Zbi-
rali smo denar za sklad Žarek upanja. 
Všeč mi je bilo, kako so glasbeniki igra-
li, še posebno dirigent, ki je izstopal. Pa 
tudi vaflji so bili za prste polizat. 

Tim Kuhar, 5. a 
Danijela Jeršič

vranin glas - strani oŠ vransko-tabor
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knjiŽnična stran

• v torek, 4. 2. 2014, ob 10.30 v Našem domu: Bralna urica 
• v torek, 18. 2. 2014, ob 18. uri: Pravljična ura

Prireditve v feBruarju:  

 

 
 

Vrtec Vransko na obisku  

Otroci iz vrtca na Vranskem radi pridejo z vzgojiteljicami v občinsko knjižnico na Vranskem. Tako so 12. in 13. decembra 
2013 knjižnico spet obiskale vse skupinice otrok, od enoletnih do najstarejših v vrtcu. Snega zunaj še ni, sta pa zato pri-
povedovalki Irena in Nina izbrali zgodbici o snežaku, ki bi rad našel rože, in o snežaku, ki postane hišni ljubljenček. Tako 
so otroci na toplem doživeli malo belega vzdušja. Pa tudi knjig so se dotikali. To še posebej radi delajo. 

Pravljična ura s poustvarjanjem 

Torkov večer, 17. decembra 2013, smo v Občinski knjižnici Vransko tudi tokrat 
namenili našim najmlajšim. Tokratna pravljica je bila praznično obarvana, saj se 
je bližal božič, čas, ki ga vsi nestrpno pričakujemo, še posebno pa otroci. Na poti 
do Božička se je izgubilo pismo, ki ga je našel mali medo. S prijateljem zajčkom 
sta se odločila, da izgubljeno pismo odneseta do Božička in tako sta se podala 
na dolgo popotovanje, polno dogodivščin in prigod.  Pa jima je uspelo še pravi 
čas dostaviti pismo? To so izvedeli otroci, ki so z zanimanjem prisluhnili pravljici. 
V ustvarjalnem delu pa so vsi izdelali svojo voščilnico in tako pokazali velike spretnosti malih mojstrov.  

  

Božiček na obisku v Občinski knjižnici Vransko 

Končno smo izvedeli! Kaj pa? Od kod prihaja Božiček in kakšna je njegova zgodba odraščanja! Božičkovo zgodbo nam 
je predstavil Božiček sam, in sicer v knjižnici na Vranskem, v petek, 20. 12. 2013. Dve uri je preživel z nami, se pogovoril 
z vsemi obiskovalci, bral pravljico, povedal pa je tudi, da nas ves čas opazuje, ali si umivamo zobke, ali smo prijazni do 
ljudi, ali spoštujemo starše. Izvedeli smo, da Božiček stanuje na severnem tečaju in da  obdaruje otroke na božično jutro 
– 25. decembra. Oblečen je v škratovska oblačila rdeče barve z belo krzneno obrobo, spremljajo pa ga škrati. Pripelje 
se s sanmi, ki jih po zraku vlečejo severni jeleni. Prvi v vpregi je jelenček Rudolf … Otroci so se Božička zelo razveselili, 
najpogumnejši pa so mu zapeli tudi kakšno pesmico. Preden smo mu pomahali v slovo, smo mu obljubili, da bomo 
pridni tudi v letu 2014. 

utrinki z naŠih Prireditev  

GOSTINSTVO LISJAK 
organizira ples ob dnevu žena, ki bo v soboto, 8. 3. 2014,

na Ribniku pri lisjaku v Miklavžu pri Taboru.

Čaka vas razvajanje z vrhunsko kulinariko in živo plesno glasbo.
Gost večera bo skupina “GEMAJ”.

Vse informacije in rezervacije na telefon 051 365 040.
Vabljeni!
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V soboto, 11. 1. 2014, je potekal 81. občni 
zbor PGD Ločica pri Vranskem. Na 
zboru je bila prisotna večina članstva. 
Kot je poudarila predsednica Jasmina 
Bolte, je bilo kljub krizi delo društva us-
pešno. Predvsem je društvo delovalo 
v znamenju praznovanja 80. obletnice 
ustanovitve. Tu se je pokazala složnost 
članov, saj je bila prireditev na nivoju, 
kot jo je znalo društvo prirediti že v 
času VPV pri Brglezu. Prav tako niso 
bile zanemarjene vse ostale aktivnosti, 
saj smo sodelovali pri vseh obveznos-
tih in prireditvah. 

Spremenila se je tudi podoba gasilske-
ga doma in okolice, za kar velja zahvala 
županu in svetnikom občine Vransko, 
saj je to v celoti financirala občina. 

Poveljnik Ivan Urankar je poudarjal 
predvsem operativno delo društva. 
Bilo je dosti intervencij, vendar ne ve-
likih. Poudaril je, da društvo veliko vla-
ga v usposobljenost članov, kajti pri 
intervencijah šteje predvsem znanje 
in usposobljenost. Ni pa mogel mimo 
dejstva, koliko stane vsako najmanjše 

izobraževanje v sklopu gasilske zveze, 
bodisi za gasilca, podčastnika, častnika 
... bodisi specialnosti, bolničarja, stroj-
nika in še bi lahko naštevali.  Oprema 
za operativca, ki je na intervenciji (da 
je ustrezno zaščiten), presega znesek 
2.000,00 (dva tisoč) evrov, društvo pa 
ima te opreme le za vzorec. Tudi sta-
tus prostovoljnih gasilcev še zdaleč ni 
rešen. Delodajalci v večini ob nastanku 
intervencije ne dopuščajo zapustitev 
delovnih mest, zato morajo po ne-
prespanih nočeh gasilci zjutraj na delo 
kot vsi ostali, ki sploh ne vedo, kaj se je 
zgodilo. Namesto pohvale pride kveč-
jemu do kakšnega čudnega komentar-
ja. 

Vendar kljub mačehovskemu odnosu 
države in morebitnim kritikam ostaja-
mo gasilci zvesti svojemu poslanstvu. 
Tudi to leto smo nakupili kar nekaj 
opreme in obnovili motorno brizgalno, 
pomoč smo nudili vsem potrebnim in 
opravljali prevoze vode, tako da smo 
ponosni na svoje delo.    

Zelo aktivne pri prireditvi in ostalih de-

javnostih so bile tudi članice in mladina, 
tako da društvo deluje tudi družabno in 
ne le operativno. 

Vsi gostje, vključno z županom, so 
pohvalili naše delo. Zavedamo se težke 
trenutne situacije v Sloveniji, vendar 
vemo, da je gasilstvo in pomoč ljudem 
v stiski  preživelo še tako hude režime 
in se bomo tudi v tem znašli. 

Po uradnem delu je sledilo še prijetno 
druženje ob dobri hrani izpod kuhal-
nice naše kuharice Marije in ob kozar-
čku rujnega. 

Na pomoč!                                                  

PGD Ločica pri Vranskem 
Alenka Urankar 

oBčni zBor Pgd ločica

iz Življenja druŠtev

Pilates & 50+ FIT

Vadba je namenjena gospem, ki želijo 
ostati vitalne, gibljive in v dobri telesni 
kondiciji.

Vadba ni zahtevna, zato je primer-
na za vse, tudi za čiste začetnice. V 
prvem delu ure dvignemo srčni utrip, 
v drugem delu pa naredimo vaje, s ka-
terimi lajšamo ali odpravljamo težave, 
ki se pojavljajo s starostjo (bolečine 
v hrbtenici, negibljivost telesa). K 
vadbi vključujemo tudi pilates 
vaje. Pilates vaje pripomorejo 
k okrepitvi hrbtnih in trebušnih 
mišic, izboljšanju telesne drže, 
odpravi bolečin v križu, povečan-
ju gibljivosti, zmanjšanju posledic 
artritisa, osteoporoze, izboljšanju 
ravnotežja, koncentracije, izbolj-
šanju splošnega počutja in zdrav-
ja, pomaga pri težavah s spanjem 
in stresom. 

STEP FIT

To je vadba na stopnički, na 
katero stopamo, sestopamo, 
skačemo. Posamezne elemente 
združujemo v razgibano koreo-
grafijo. Prvi del ure uporabimo za 
ogrevanje in aerobni del, ki tra-
ja od 40 do 45 minut. Zadnji del 
posvetimo oblikovanju telesa, pri 

katerem nam kot odličen rekvizit lah-
ko pomaga sam step.

TNZ & HI-LO FIT

je kratica za Trebuh, Noge in Zadnji-
co. To je vadba, pri kateri je poudarek 
prav na omenjenih »kritičnih točkah« 
večine žensk. Gre za preprosto koreo-
grafijo aerobnih in krepilnih struktur 
(počepi, izpadni koraki, odmiki ...). 
Brez »trebušnjakov« na koncu seveda 
ne gre.

FIT MIX

Vadba z lastno težo in pripomočki, ki 
daje še več možnosti za oblikovan-
je telesa, izboljšanje koordinacije, 
ravnotežja in povečanja moči. Vadba 
je prilagojena vsakemu posamezni-
ku posebej glede na telesno priprav-
ljenost.

sPoznajMo vadBe
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Čeprav vreme ni bilo najbolj ugodno, se 
je zadnji dan v letu na avtobusni posta-
ji Vransko zbralo kar 23 pohodnikov. 
Med njimi sta bili dve učenki četrtega 
razreda in ena učenka drugega razre-
da OŠ Vransko, ki so pod Srobotnim 
zapele pesem. Kljub rahlemu pršenju 
in megli je bilo vzdušje silvestrsko. Raz-
gled je bil možen šele z Gorice.  

Prevoz je brezplačno nudil g. Janez 
Rajovec, toplo malico v gostilni Flegar 
v Motniku, kjer so pohodnike prijazno 
sprejeli in jih pogostili s kuhanim vinom 
in čajem, pa PD Vransko. Hvala vsem. 

Mateja Remic

silvestrski Pohod trojane–Motnik–sroBotno–jakov dol–rigelj–vransko

iz Življenja druŠtev

Kot že nekaj let doslej ob koncu kole-
darskega leta društvo organizira izlet v 
neznano, ki ga vsako leto z zanimanjem 
pričakujemo in se sprašujemo, v kateri 
del Slovenije nas bo tokrat popeljal 
vodnik Andrej Semprimožnik. 

 Na avtobusni postaji se je zadnjo sobo-
to v novembru zbralo 13 pohodnikov. 

Cilj letošnjega izleta je bilo (zdaj že 
lahko izdam) Olimje. Ogledali so si sa-
mostan s čudovito baročno cerkvijo 
in lekarno. Na razglednem Jelenovem 
grebenu so imeli kosilo. Nazaj grede so 
obiskali še čokoladnico in seveda pivni-
co, da niso prišli domov žejni. 

Mateja Remic

Pd vransko na izletu v neznano

Nogometni klub Vransko se v izteka-
jočem letu 2013 lahko pohvali, da smo 
nadaljevali z uspešnim delom z mladi-
mi nogometaši. Tako je bila sezona 
2012/2013, ki se je končala junija, ena 
najboljših v zadnjem obdobju. Ekipa 
starejših dečkov U14 je celo prvenstvo 
nastopala odlično in v svoji skupini 
prepričljivo osvojila prvo mesto. Tako 
smo se z ekipo Zreč na koncu pomerili 
za naslov prvaka  2. LSD, na koncu po 
izenačeni igri sicer izgubili z 1 : 2, ven-
dar pa si je ekipa v novi sezoni priborila 
nastopanje v elitni 1. ligi starejših deč-
kov. To je za našo sredino seveda izje-
men dosežek, saj v tej ligi konstantno 
nastopajo ekipe, ki imajo veliko število 
otrok v svojih nogometnih šolah - NK 
Celje, NK Šampion Celje, NK Krško, NK 
Dravinja, NK Šmartno, NK Šentjur, NK 
Šmarje ... 

Prijetno so nas v prejšnji sezoni 
presenetili tudi naši najmlajši (starost 
od 7 do 10 let), selekciji U8 in U10, ki 
sta v svojih skupinah prav tako osvojili 
prva mesta. Odličen obisk na treningih, 
zavzetost in dobro delo tudi v zimskem 
času se je obrestovalo. Tudi v sami igri 
so močno napredovali, igra je imela rep 
in glavo, dosegli so veliko število zadet-
kov in (kar je najpomembneje) uživali 
so v tem, kar počnejo. 

Omeniti še velja, da smo se zaradi us-
pešnega nastopanja omenjenih selek-
cij odločili selekciji U14 in U10 odpeljati 
na krajše priprave v našo “staro” bazo 
Medulin, kjer smo v začetku marca ime-
li odlične pogoje za trening. Medulin 
pozimi zares nudi pogoje, ki jih je pri 
nas v tem letnem času nemogoče za-

gotoviti – šest travnatih igrišč, pokriti 
bazen, namizni tenis, fitnes in vse osta-
lo je garancija, da se lahko na treningih 
dela vrhunsko. Lahko rečem, da je tudi 
skupno druženje v teh štirih dneh, 
skupaj s treningom, na koncu pripo-
moglo k odličnemu nadaljevanju obeh 
selekcij in končnemu uspehu v sezoni 
2012/2013. 

So nas pa zato razočarali mladinci. V 
začetku sezone so vsi obljubljali, da 
bodo pridno trenirali, potem pa je 
polovica fantov sredi sezone prene-
hala s treningi. Tako smo posledično z 
velikim številom kazni sezono komaj 
izpeljali do konca, saj smo morali mla-
dinsko ekipo krpati s fanti iz selekcije 
U14, kar je vse prej kot recept za uspeh. 

V začetku junija je na naših igriščih po-
tekala sedaj že tradicionalna nogomet-
na šola, imenovana Nogometni avto-
bus, v organizaciji NŠ Mali Šampion 
iz Celja, ki jo vsako leto odlično orga-
nizirata Marjan Kozmelj in Marija Sat-
ler. Tudi letos je bila udeležba otrok iz 
vseh OŠ širom savinjske regije rekord-
na, zato verjamemo, da se jih bo nekaj 
priključilo tudi treningom v našem klu-
bu. 

V novi sezoni 2013/2014 klub nastopa 
v tekmovanjih MNZ Celje z ekipami 
starejših dečkov U15, mlajših dečkov 
U13, starejših cicibanov U11 in mlajših 
cicibanov U9. Za ostale mladinske se-
lekcije trenutno ni dovolj igralcev, ki bi 
bili pripravljeni nadaljevati s treningi. 

Ravno obratno je bilo s člansko ekipo. 
Igralcev je dovolj, vendar klub ne more 
zagotoviti dovolj denarnih sredstev za 

pokritje sezone članov. Brez pomoči 
sponzorjev ali donatorjev je v trenut-
ni situaciji nemogoče izpeljati celotno 
sezono v pozitivnih okvirih. Seveda 
bomo naredili vse, da se članska ekipa 
čim prej vrne na igrišče, po možnosti že 
prihodnjo sezono, vse pa je odvisno od 
zagotavljanja vsaj minimalnih finančnih 
okvirov. 

Tekmovalno se nova sezona ni začela 
tako uspešno kot prejšnja, kar smo tudi 
pričakovali, saj so se generacije men-
jale in letos smo ponovno “v vmesnem 
obdobju”, ko otroci v selekcijah niso 
t. i. izhodni letniki. Tako bo to leto tis-
to, ko bomo preko treningov poskušali 
pripraviti podlago za prihodnjo sezo-
no, ko si ponovno lahko nadejamo tudi 
rezultatske uspehe. Starejši dečki lah-
ko na svoji koži občutijo, kakšna je ra-
zlika med drugo in prvo ligo, je pa res, 
da je bila vsaka tekma boljša. Na takšno 
nadaljevanje računamo tudi v pom-
ladanskem delu. Mlajši dečki imajo dve 
moštvi, obe pa sta v jesenskem delu 
imeli veliko težav in še nista na nivo-
ju lanske sezone, ko je bila sama igra 
na veliko višjem nivoju. Selekciji naj-
mlajših (U9 in U11) kažeta spremenljive 
igre. Bolj pomembno je, da se število 
igralcev veča in da je obisk na treningih 
dober, tako da se za prihodnost ni bati. 

Drugače se klub po svojih najboljših 
močeh prebija skozi leto, zagotavljanje 
pogojev za nemoteno izvedbo trenin-
gov, sploh pa tekem, zahteva veliko 
dela. Urejanje zelenic ne odpušča na-
pak, saj moramo zagotavljati redno 
košenje, valjanje in v poletnih mesecih 
tudi zalivanje travne ruše. Dobro se 

nogoMetni kluB vransko v letu 2013
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zavedamo, da je veliko bolje in kvalitet-
neje uporabljati dobra igrišča kot pa 
poškodovana. To se je sploh pokazalo 
poleti, ko nam je suša dobesedno za-
žgala sicer lepo urejeno travo, poškod-
be pa so bile vidne še pozno v jesen. 
Zato je eden prvih kratkoročnih ciljev 
zagotoviti bolj učinkovito zalivanje 
igrišča, kar pa seveda spet ne bo po-
ceni. 

Nogometni klub Vransko želi vsem 
srečno, zdravo in uspehov polno leto 
2014.

iz Življenja druŠtev / iz Življenja ŽuPnije

Kot vsako leto je tudi letos potekala 
Trikraljevska akcija. Tokrat so se na 
pot po Čepljah podali Davor, Jan in 
Aljaž, z namenom, da bi v domove 
prinesli mir, pogum in blagoslov. 

Obiskali so vse družine in s tem raz-
veselili mnoge Čepljane. Upam, 
da se bo Trikraljevska akcija tudi v 

bodoče nadaljevala, da bodo otroci 
in mladina po svetu, ki se jim hudo 
godi, z našimi darovi lažje zaživeli.    

Berta Farčnik, članica PS

trikraljevska akcija

POSLOVILI SO SE
Konec decembra in v januarju so se na vranskem pokopališču 

od nas poslovile: 
Marta Brišnik, roj. Lesjak (1938-2013) 

Marija Goropevšek (1920-2013) 
Matilda Dolar (1933-2013)
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Oglasna omarica POTREBUJEM-DARUJEM je namenjena vsem tistim, ki si nečesa želijo, pa jim 
finančno stanje to onemogoča. Če ste v stiski, napišite svoje potrebe in zraven telefonsko šte-
vilko. 

Trdno pa verjamemo, da so med nami tudi taki, ki bodo pomagali in to DAROVALI .  

Čas, v katerem živimo, je pač takšen, da nekateri imajo, drugim pa primanjkuje, vendar so to tudi 
časi, ko lahko pokažemo svojo solidarnost do sočloveka v stiski. 

Za DAROVALCE velja, da na listič napišejo DARUJEM in telefonsko številko (npr. kuhinjski ele-
ment, stol, hladilnik, obleko itd.). 

oglasna oMarica PotreBujeM-darujeM

Oglasna omarica ni zaklenjena in jo lahko vsakdo odpre ter v pisni obliki odda svoje želje in telefonsko številko. 

Če bo ta omarica omogočila, da se bodo stvari, ki so še dobre in jih ne potrebujete več, pomagale ljudem v stiski, boste 
lahko doživeli topel občutek zavesti, da ste delali dobro. 

Za občinski odbor RK Vransko 
Vlado Rančigaj, tel.: 041 815 211

Odkupujemo vse vrste hlodovine iglavcev  in listavcev po konkurenčnih  cenah.
PLAČILO TAKOJ!

Vse dodatne informacije na tel.:  (03) 700 12 30, 041 718 315 

Zaradi vse težjih socialnih razmer je Občina Vran-
sko decembra izvedla javno naročilo za pripravo 
in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene 
občane. Za izvedbo javnega naročila je bil kot naj-
ugodnejši ponudnik izbran Zavod sv. Rafaela Vran-
sko.

Od 1. 1. 2014 dalje lahko socialno ogroženi občani v 
Zavodu sv. Rafaela vsak dan med 12.30 in 13.30 prej-
mejo brezplačen topel obrok, v kolikor izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
• imajo stalno bivališče v občini Vransko, 
• so prejemniki denarne socialne pomoči ali 

varstvenega dodatka. 

 

Brezplačen topel obrok lahko prejmejo tudi občani 
občine Vransko, ki so se znašli v izrednih življenjskih 
stiskah (izpad dohodkov, bolniški stalež ipd.). 

Uporabniki storitve lahko topel obrok pojedo v 
jedilnici Zavoda sv. Rafaela ali pa ga odnesejo do-
mov. Za kronično bolne, starejše od 65 let, invalide, 
hudo bolne otroke s telesno oz. duševno motnjo 
je ob sklenitvi dogovora mogoča tudi dostava na 
dom. 

PriPrava in razdelitev toPlih 
oBrokov za socialno ogroŽene 

oBčane



17

ne sPreglejte

Dobra novica za vse črne gradnje je prišla 
s spremembo Zakona o graditvi objek-
tov, ki je stopil v veljavo konec preteklega 
leta. Potrebno je poudariti, da spremem-
ba prej citiranega zakona ne pomeni le-
galizacije črnih gradenj. 

Črna gradnja je splošno uporabljen po-
jem za stavbe, ki so zgrajene brez us-
treznih dovoljenj ali so v nasprotju z njimi. 
Vendar to ni pravno opredeljen pojem, 
pravna formulacija te stavbe opredeljuje 
kot nedovoljene gradnje. Sem sodijo ne-
legalne gradnje, postavljene brez grad-
benega dovoljenja ali v nasprotju s tem. 
Nedovoljene so tudi gradnje, ki so bile 
postavljene z gradbenim dovoljenjem, 
vendar so bile delno zgrajene v nasprotju 
z gradbenim dovoljenjem - recimo, da je 
dodana etaža, so večji gabariti, drugačna 
streha in podobno. V tretji skupini so ne-
varne gradnje, ki neposredno ogrožajo 
zdravje in življenje ljudi, premoženja, pro-
meta in okolice.  

Na podlagi spremembe zakonodaje  
lahko  črnograditelji, ki že imajo pravno-
močne odločbe o rušenju, na gradbeno 
inšpekcijo vložijo vlogo za odlog rušenja. 
Črnograditelj oz. tako imenovani  inšpek-
cijski zavezanec mora v tovrstnem pred-
logu izkazati, da: 

• gre za stanovanjsko stavbo, v ka-
teri vsaj od začetka inšpekcijskega 

postopka dejansko in neprekin-
jeno prebiva sam graditelj ali druge 
osebe in nimajo v lasti in posesti 
drugega primernega stanovanja po 
merilih, ki jih določa Stanovanjski 
zakon, ali 

• se v objektu vsaj od začetka inš-
pekcijskega postopka neprekinjeno 
opravlja gospodarska dejavnost in 
bi zaradi izvršitve inšpekcijskega 
ukrepa inšpekcijskemu zavezancu 
grozila hujša gospodarska škoda ali 
bi izvršitev inšpekcijskega postopka 
pomenila neposreden razlog za od-
puščanje delavcev, pri čemer se za 
hujšo gospodarsko škodo šteje pov-
zročitev trajne nelikvidnosti ali izgu-
ba edinega vira pridobivanja dohod-
kov in sredstev za preživljanje, ali 

• je inšpekcijski zavezanec dal pobu-
do za spremembo prostorskega 
akta, ki jo je občina že vključila v 
postopek sprememb prostorskega 
akta in se je pisno opredelila, da jo 
bo upoštevala pri naslednjih spre-
membah, ali 

• je inšpekcijski zavezanec na pristojni 
upravni enoti vložil popolno zahte-
vo za izdajo gradbenega ali uporab-
nega dovoljenja.  

Enoletni moratorij velja za stanovanjske 
in poslovne objekte, če je potrebno pred-

hodno sprejeti prostorski akt, se izvršba 
lahko odloži za največ tri leta, v primeru 
pridobivanja upravnih dovoljenj pa do nji-
hove dokončnosti. 

Za odlog izvršitve ni predvideno nobeno 
plačilo, vendar je treba pri tem upošte-
vati, da morajo po veljavnem zakonu o 
graditvi objektov inšpekcijski zavezanci 
za nedovoljene gradnje ne glede na od-
log izvršbe plačati nadomestilo za degra-
dacijo in uzurpacijo prostora, ki ga od-
meri upravna enota po tem, ko prejme in-
špekcijsko odločbo gradbene inšpekcije.  

S predlagano zakonsko rešitvijo si lahko 
približno 2800 lastnikov nepremičnin, 
kolikor jih je po podatkih inšpektorata 
nepremičnine zgradilo brez ustrezne do-
kumentacije ali v nasprotju z njo ter so 
že dobili odločbo o odstranitvi, začasno 
oddahne. Gre le za prehodno obdobje, v 
katerem bo začasno preprečeno rušen-
je. Legalizacijo bo omogočal šele Zakon 
o ravnanju z nezakonitimi gradnjami, ki 
naj bi omogočil legalizacijo neproble-
matičnih gradenj in bo podlaga za le-
galizacijo pod določenimi pogoji. Zakon 
je v pripravi, sprejemali pa naj bi ga to 
pomlad. Moratorij ni predviden za druge 
kršitve zakona in za nevarne gradnje, za 
kar naj ne bi bilo milosti. 

 Simona Stanter, načelnica UE Žalec

letos nič več ruŠitev črnih gradenj
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OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO »SPODNJE 
SAVINJSKE DOLINE« 

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, 
Občina Vransko, Občina Žalec 

 
 

objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za 
inovacije 

 
razpis za podelitev nagrad in priznanj 

INOVATOR LETA SSD 2013 
 

v kategorijah: 
 

patenti, 
izboljšave izdelkov, 

izboljšave tehnoloških postopkov. 
 

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim 
bivališčem na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec, ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo 
inovacijo razvili in implementirali na območju občin Spodnje 
Savinjske doline, in ki za svojo inovacijo še niso kandidirali na 
razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu "Inovator leta SSD". 

 
Prijave na razpis sprejema do 3. marca 2014   

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 
 

Prijava na razpis mora vsebovati: 
 ime in priimek  ter naslov inovatorja, 
 naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo 

značilnosti po kriterijih za ocenjevanje, 
 slike, načrte in opis prijavljene inovacije, 
 stopnjo realizacije inovacije. 

 
Prijavitelji oddajo prijavo v obliki kratke pisne vloge s podpisom 
avtorja in s priloženo elektronsko verzijo kompletne prijave s 
podrobnim opisom inovacije v pdf formatu oz. formatu, ki ne 
dopušča spreminjanja vsebine prijave. Vloga mora biti oddana v 
zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR 
LETA«.  

 
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet 

Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo 
vloge obravnavala do najkasneje 21. marca 2014. 

 
Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in 

priznanj za inovacije »Inovator leta SSD« 
 dobite na Razvojni agenciji Savinja,  

tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si  
 

                          

V vrtcu Vransko dajemo velik 
poudarek bivanju na prostem. 
Naše vodilo je, da smo zunaj 
vsak dan v vsakem vremenu, 
razen izjemnih situacij. Površi-
ne, ki jih uporabljamo za igro, 
učenje in raziskovanje, sta dve 
vrtčevski igrišči, šolsko igrišče, 
gozd ipd. Otroci spoznavajo tudi 
našo ožjo okolico, zato smo ve-
likokrat na sprehodih po trgu 
Vransko, ki je prometno varno 
urejen za pešce (pločnika na 
obeh straneh cestišč, prehodi za 
pešce, prometni znaki). Otroke 
že od prvih korakov naprej vzga-
jamo v duhu prometne varnosti 
ter jih navajamo na hojo v paru v 
koloni po pločniku. 

V zadnjih letih opažamo na 
pločnikih parkirane avtomo-
bile, ki nam varno hojo otežu-
jejo. Zlasti najmlajši oddelki 
imajo težave pri zaparkiranih 
pločnikih, saj imamo vozičke in 
vrvico, ki se je otroci držijo. V 
primeru zaparkiranega pločnika 
moramo sestopiti na cesto, kar 
predstavlja za nas veliko nevar-
nost in se prav zaradi tega na 
sprehod velikokrat ne moremo 
odpraviti. 

Prijazno pozivamo vse, ki ima-
jo avtomobile parkirane 
na pločnikih trga Vransko 
(parkiranje je dovoljeno po 
15.00 uri), da upoštevajo pro-
metno ureditev ter s tem poskr-
bijo za varnejše bivanje otrok 
na svežem zraku in s tem varno 
učno okolje.  

Kolektiv vrtca Vransko

Poziv vrtca vransko 
za uPoŠtevanje 

ProMetne ureditve
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Iskra Sistemi je uskladila in podpi-
sala pogodbo s Telemachom, ki je 
pripravljen nuditi storitve dosto-
pa do interneta na OŠO. V pripravi 
so paketi storitev in ceniki, ki bodo 
javno objavljeni na spletu. Pogodba 
za izvajanje storitev je usklajena tudi 
s Telekomom Slovenije, vendar do 
podpisa s strani Telekoma še ni priš-
lo. Več o statusu projekta GOŠO lah-
ko preberete v nadaljevanju.

 1. Status omrežja

Zgrajenih je bilo 14 postaj odprtega 
širokopasovnega omrežja, od tega 
dve vstopni točki v omrežje v Mozir-
ju in Apačah, medtem ko je postaja 
v Zahomcah nad Vranskim v zaključni 
fazi izgradnje. Omrežje je bilo testi-
rano s strani Iskre Sistemov in je teh-
nično pripravljeno za delovanje. 

2. Uporabna dovoljenja

V juliju in avgustu so bili izvedeni 
tehnični pregledi postaj OŠO s stra-
ni Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor, in sicer za 10 postaj OŠO, ki 
so klasificirane kot zahtevni objekti. 
Uspešno so bila pridobljena tudi vsa 
uporabna dovoljenja. Ostale postaje 
so klasificirane kot nezahtevni oz. 
enostavni objekti in zanje ni potreb-
no pridobiti uporabnih dovoljenj. 

 3. Operaterji storitev

Vabilo vsem komercialnim operater-
jem, ki delujejo na slovenskem trgu, 
je bilo javno objavljeno na spletni 
strani Iskre Sistemov v sredini julija. 
Od petih operaterjev (Ario, Amis, 
Telekom Slovenije, Telemach in T-2), 
ki so bili preko elektronske pošte o 
tem še neposredno obveščeni, se je 
izkazalo, da sta samo dva zainteresi-
rana za izvajanje storitev na odprtem 
širokopasovnem omrežju (OŠO). Po-

gajanja so se pričela že julija, vendar 
so bili prvi konkretni rezultati vidni 
šele v decembru. Iskri Sistemom je 
uspelo uskladiti in podpisati dve po-
godbi, in sicer:

1) pogodbo s Telekomom Slovenije 
za izvedbo optičnih povezav med 
vstopnimi točkami v OŠO v Mozirju 
in Apačah in Telekomovim optičnim 
omrežjem. To bo omogočilo do-
stop do OŠO vsem zainteresiranim 
ponudnikom storitev pod enakimi 
pogoji, kar je tudi pogodbena zahte-
va. S tem bo odpravljena še zadnja 
tehnična ovira za pričetek obra-
tovanja OŠO. Kabel v Mozirju je bil 
položen 17. 12. 2013, za položitev kab-
la v Apačah pa Telekom Slovenije še 
ni dokončno potrdil termina;

2) usklajena in podpisana je bila po-
godba s Telemachom, ki je priprav-
ljen nuditi storitve dostopa do in-

terneta na OŠO. V pripravi so paketi 
storitev in ceniki, ki bodo javno objav-
ljeni na spletu. Pogodba za izvajan-
je storitev na OŠO je usklajena tudi 
s Telekomom Slovenije, vendar do 
podpisa še ni prišlo. Na potezi je Tele-
kom Slovenije. 

4. Priključevanje uporabnikov

Oba ponudnika storitev sta izrazila 
željo po testiranju tehničnih lastnosti 
OŠO. Po končanem testiranju, ki bo 
predvidoma trajalo od enega do dveh 
tednov, bodo izpolnjeni vsi pogoji za 
pričetek priključevanja naročnikov. 
Kot je bilo pojasnjeno že v predhod-
nem obvestilu, bo naročniške pogod-
be sklepal ponudnik storitev, pogod-
be za postavitev sprejemnih anten in 
opreme pa bodo sklepali z naročniki 
Iskra Sistemi.

oBvestilo o statusu Projekta goŠo

Center za socialno delo Žalec obvešča, da bo pisarna na Vranskem 
januarja, februarja in marca 2014 odprta 

vsako tretjo sredo v mesecu od 8.30 do 10.30 ure, in sicer: 
• 22. januarja 2014, 
• 19. februarja 2014 in 
• 19. marca 2014.

Poslovni čas Pisarne centra za socialno delo Žalec
na vranskeM



20

ne sPreglejte

V sklopu dejavnosti, ki jih izvaja društ-
vo Vodna agencija, je tudi razvijanje 
sodelovanja lokalnih skupnosti na 
naravovarstvenem, energetskem, kul-
turnem, izobraževalnem in gospodar-
skem področju. V naših vrstah iščemo 
pomoč strokovnjakov pri reševanju 
vsakodnevnih problemov in odgovore 
na vprašanja, ki nas usmerjajo v pri-
hodnost. Kako ravnati, da bomo dobro 
živeli, zgradili gotovo prihodnost in za 
sabo pustili lepo sled? 

V sodelovanju z inovativnim podjet-
jem JosEr d. o. o. iz Podloga, ki je za 
svojo inovacijo dobilo nagrado in naziv 
»inovator leta SSD 2012«, uvajamo v 
vrtcih in šolah dodatne učne vsebine 
s področja ekologije in energetike, ki 
so podprte z inovativnimi didaktičnimi 

pripomočki prav z namenom, da bi nas 
otroci lažje slišali, videli in razumeli. 

Prvi učitelji svojih otrok smo mi. Vrtec 
in šola sta predvsem orodje sodobne-
ga časa, da postanemo »civilizirani, 
družbeno funkcionalni«. Da pa nis-
mo lačni, da nam je doma toplo, da v 
našem okolju žubori potoček, skrbimo 
sami s svojim delom, z ravnanji in od-
ločanjem. 

Zavedamo se trenutne gospodarske 
situacije v državi, zato iščemo načine, 
da bi posledic tega obdobja obvaro-
vali otroke. Delno rešitev sofinanciran-
ja rednih in obšolskih aktivnosti pri 
vzgoji in izobraževanju naših otrok vidi-
mo v povezavi podjetij v našem okolju, 
kjer smo zaposleni, in z njihovimi proiz-
vodi ter storitvami. 

Skupina podjetij se je odločila, da bo 
del svojega zaslužka namenila šolskim 
skladom šol krajev, iz katerih bodo nji-
hovi kupci in naročniki. To pravzaprav 
pomeni, da če boste obnavljali hišo, 
posodabljali ogrevalne sisteme, urejali 
svoje okolje ipd., s pomočjo svetovalca 
vodne agencije prispevate svoji šoli 3 % 
od vrednosti nakupa oz. investicije. 

Energetski svetovalec Branko Kolšek, 
Nastja Zajc, študentka visoke šole za 
varstvo okolja, in svetovna popotnica 
Alenka Seher izvajajo na Vranskem pro-
gram, ki zajema predstavitev sodobnih 
energetsko in ekološko sprejemljivih 
tehnologij, delavnice, namenjene naj-
mlajšim z uvajanjem inovativnih didak-
tičnih pripomočkov v vrtcu in šoli in s 
potopisnim predavanjem »Zgodba o 
vodi«. 

kako začeti reŠevati krizo? 
društvo vodna agencija

SPOŠTOVANI KRAJANI! 

14. februarja ste vljudno vabljeni na zaključni družabni dogodek v dvorani kulturnega doma na Vranskem z naslovom 
»KAJ LAHKO ZA SEBE IN NAŠ KRAJ STORIMO DANES?«, ki se bo pričel ob 17. uri. Skupaj bomo sklenili dogodke in de-
javnosti društva Vodne agencije in projektne skupine Ener Go Go v občini Vransko. Ob zaključku bomo za vas predstavili 
vsa področja svojega delovanja in naše cenjene sponzorje, ki nam delo omogočajo. Podjetja, ki delujejo v okviru projekta 
»Energo Go Go«, vam bodo nudila brezplačna svetovanja in odgovarjala na aktualna vprašanja. Na dogodku vam bomo 
skupaj z otroki OŠ Vransko pokazali, kaj smo se skupaj naučili ob vzgojno-izobraževalnem projektu »Voda na dlani«, v 
dvorani bodo predstavljena njihova kreativna dela, ki bodo nastala skozi vzgojno- izobraževalni projekt. 

Ob dogodku bomo sprejemali nove člane društva. Članstvo je brezplačno in nezavezujoče. 

RAZPORED DOGODKOV DRUŠTVA VODNA AGENCIJA V OBČINI VRANSKO: 
• 17. 1. 2014 - svetovalni dan »Ener Go Go« 
• 14. 2. 2014 - zaključni družabni dogodek društva Vodna agencija v kulturnem domu ob 17. uri
• 21. 2. 2014 - fotopotopisno predavanje Alenke Seher pod naslovom »Zgodba o vodi« ob 18. uri v knjižnici 

21. februarja bo članica našega društva, biologinja in svetovna popotnica Alenka Seher, v knjižnici Vransko za vas pripravila 
fotopotopisno predavanje pod naslovom »Zgodba o vodi«. Ob tej priložnosti vas lepo vabimo, da se ga udeležite. Ob prijetni 
glasbi in fotografijah se bomo družili ob 18. uri. Vstopnine ni. 

V soboto, 1. 2. 2014, ob 20. uri, 
bo v Kulturnem domu Vransko

Stand uP VEčEr 
z LEgEndarnIm  

matjažEm jaVšnIKOm. 
Sprehod čez žensko-moške relacije in humoren vpogled v 
polpreteklo zgodovino. Vse s kritično distanco in obilno 

mero smeha!
Namenjen je najširši publiki, saj se dotika občečloveških 

relacij, odnosov in kolektivnega nezavednega. Kdor ostane 
doma, ga obdavčimo kot nepremičnino!

Vstopnice: kavarna in poslovalnice Brglez, 
ZKTŠ Vransko, bencinski servisi Petrol, 

poštne poslovalnice, preko spletne strani www.eventim.si
Cena vstopnic v predprodaji je 10 €.
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ne sPreglejte

Zagožen d.o.o. je podjetje s tradicijo, prisotno  na trgu že več kot 35 let. V Sloveniji spadamo med vodilne  proiz-
vajalce in prodajalce  materialov za zunanji  vodovod in kanalizacijo. Poznani smo tudi zunaj meja, predvsem na 
južnih trgih. Pri kupcih nas odlikuje predvsem fleksibilno prilagajanje, lastna stalna zaloga blaga ki znaša preko 
2 mio. EUR in takojšnja brezplačna dostava blaga kjerkoli v Sloveniji. V primeru intervencije je za pogodbene 

partnerje odzivni čas 1. ura, tudi ob nedeljah in praznikih. To pomeni za kupca velik prihranek časa in denarja ter zmanj-
šanje lastnih zalog.
V podjetju dajemo največji poudarek zadovoljstvu kupcev in kakovosti izdelkov ter storitev. Le ti so v skladu z zahtevami, 
potrebami in pričakovanji odjemalcev, domačimi veljavnimi zakonskimi in okoljevarstvenimi predpisi, ter narekovanimi 
mednarodnimi standardi.
Ko kupujete čistilno napravo, zahtevajte ODLIČNOST!
Narava skrbno šteje vsa naša okoljska dejanja. Ker vsako dejanje šteje za bolj zelen okoljski jutri.
Trajno kakovost odlikujejo inovativne tehnologije in zadovoljni potrošniki.
Ker nam ni vseeno za prihodnost voda.
Popolnoma biološka čistilna naprava AQUAmax®, ki deluje na principu reguliranega dovajanja kisi-
ka, je primerna za vsa gospodinjstva, saj učinkovito in na naravi prijazen način že v samo enem dne-
vu povsem očisti odpadne komunalne vode – brez dodajanja kemičnih in bioloških preparatov, da 
postanejo primerne za izpust v naravo.
http://www.zagozen.si/,  cistilne.naprave@zagozen.si, T: +386 (0)3 713 14 49, M: +386 (0)51 388 390
3% vrednosti nakupa naših proizvodov namenimo skladu vaše šole.

SPONZOR DRUŠTVA VODNA AGENCIJA SE PREDSTAVI

Specialisti na področju polaganja parketa. Nudimo gotove parkete, klasičeneparkete, lamelni 
parket, obnovo parketa, laminate, izsuševanja estriha, pragove in zaključke in vrhunska pola-
ganja na talna ogrevanja. Zagotavljamo 24 mesecev garancije na material in opravljeno delo.

Kaj postoriti pred polaganjem parketa na estrih s talnim ogrevanjem?
Za polaganje parketa na estrih s talnim ogrevanjem je primerna večina parketov do debeline 11mm.
Pomebno je , da estrih pred polaganjem parketa pravilno pregrejemo, neglede na to, v katerem letnem času polaga-
mo parket. Cel postopek poteka  slab mesec . Večina sodobnih ogrejevalnih sistemov pa že ima vgrajen program za 
izsuševanja estriha.
Parket  naj bo en teden pred polaganjem na objektu , kjer bo izvedena montaža le tega, zapakiran v originalni embalaži, 
na ta način se parket stabilizira - navadi na prostore, v katerih bo položen. Želimo vam veliko veselja ob izbiri vaše nove 
talne obloge.
PARKETARSTVO VELIGOŠEK Andrej Veligošek s.p.    |   Informacije: 031530484 Aljoša  www.veligosek-parket.com, 
info@veligosek-parket.com   
3%  vrednosti naše storitve  namenimo skladu vaše šole.

MOJSTER SVETUJE

ENER GO GO
V podjetju RZ inoks 
nas odlikuje kar 20 let 

izkušenj na področju izdelave ograj 
(notranje in zunanje ograje iz inox-a, 
kovane ograje, ograje iz medenine, 
barvane ograje, ograje v kombinaciji 
s steklom), stopnišč, dvoriščnih vrat, 
nadstreškov in drugih izdelkov.  Ima-
mo lastno proizvodnjo, ki nam omo-
goča kvalitetno izdelavo v dogovor-
jenemu roku.

Naša glavna usmeritev 
je stavbno pohištvo, 

manjši del proizvodnje pa predstavlja 
izdelava pohištva za notranje pros-
tore, kot so tudi lokali in pisarne – 
vse po naročilu. Naša proizvodnja je 
računalniško podprta. Poudarjamo 
kakovost izdelave, prilagodljivost ter 
vlaganje v dizajn.
Vsakemu izmed vas se bomo se v celo-
ti posvetili, poslušali vaše želje, nare-

dili potrebne meritve in skupaj z vami 
oblikovali najboljšo ponudbo. Merilo 
naše uspešnosti ste namreč vi – zado-
voljni.

Nudimo Vam prevozne 
storitve ter s pomoč-

jo naše gradbene mehanizacije vse 
vrste izkopov, odvoze – navoze ma-
terialov, kanalizacijske in vodovodne 
priključke, izkope in celotno montažo 
zemeljskih kolektorjev, rušenje objek-
tov, rušenje dvorišč in druge zunanje 
ureditve. 

Ponujamo Vam elek-
troinstalacije, klima-

tizacije, montaže toplotnih črpalk, 
regulacije ogrevalnih sistemov, me-
ritve električnih instalacij in strelo-
vodov.

Smo vodilni izdeloval-
ci toplotnih črpalk v 
Sloveniji in vsako leto 

nam zaupa več kot 6000 kupcev, kar 
nas uvršča na mesto vodilnega proiz-
vajalca v Sloveniji. Izdelke v celoti 
izdelujemo v Sloveniji, izvažamo pa 
jih tudi na zahtevne evropske trge.V 
sodelovanju z nami boste za svoj dom 
našli najboljšo rešitev, ki je v tem tre-
nutku na voljo.

Toplotne črpalke 
povezane z geo-

termijo so tehnologija, ki jo zaradi vi-
sokega izkoristka čedalje več gospod-
injstev in podjetij. Vrtamo in iščemo 
vodo do 500 metrov globine. Dela iz-
vedemo z najmodernejšo tehnologijo 
in izredno zmogljivim voznim parkom.
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1. januarja 2014 je začel veljati Zakon 
o davku na nepremičnine, ki uva-
ja davek na nepremičnine, določa 
postopek njegove odmere in način 
plačevanja.  

Po 1. februarju 2014 bodo lastniki 
nepremičnin s strani Geodetske up-
rave Republike Slovenije (GURS) 
prejeli obvestila s podatki o svojih 
nepremičninah in z informativnim iz-
računom novega davka. 

Občina Vransko je v skladu s svojimi 
pristojnostmi na GURS posredovala 
podatke o namenski rabi zemljišč in 
zemljiščih za gradnjo stavb, ki bodo 
podlaga za odmero davka na ne-
premičnine za zemljišča. 

Prosimo, da po prejemu obvestila s 
strani GURS-a podatke o namenski 
rabi zemljišč in zemljiščih za gradnjo 
stavb v vaši lasti, skrbno pregledate. 
V kolikor bi pri teh podatkih opazili 
kakšno napako ali nejasnost, se ogla-

site na Občini Vransko, da bomo po-
datke preverili in po potrebi v registru 
tudi popravili. 

Občina Vransko za spreminjanje osta-
lih podatkov v registru nepremičnin 
(REN) ni pristojna. Za te podatke je 
pristojna GURS oz. ostali organi, ki so 
navedeni v tabeli spodaj. 

Več informacij o davku na nepremič-
nine najdete na spletni strani GURS - 
www.gu.gov.si.

oBvestilo lastnikoM nePreMičnin v oBčini vransko

ne sPreglejte
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR
1. 2. 

20.00
STAND UP VEČER 

Z MATJAŽEM JAVŠNIKOM Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

4. 2. 
10.30 BRALNA URICA Naš dom Občinska knjižnica 

Vransko
7. 2. 

19.00
OBČINSKA PROSLAVA OB KULTURNEM 

PRAZNIKU
Kulturni dom 

Vransko Občina Vransko

7. 2., 
14. 2., 
21. 2., 
28. 2. 
18.00

DELAVNICE IZDELAVE 
CVETJA IZ KREP PAPIRJA  depandansa Našega doma

ZKTŠ Vransko
in 

Martina Felicijan

8. 2. 
5.00

Enodnevni smučarski izlet 
 GOLDECK

odhod s parkirišča pri Športni 
dvorani Vransko ZKTŠ Vransko

13. 2. 
17.00

LITERARNI VEČER 
S FERIJEM LAINŠČKOM

Kulturni dom 
Vransko

Osnovna šola 
Vransko-Tabor

14. 2. 
17.00

KAJ LAHKO ZA SEBE IN NAŠ KRAJ 
STORIMO DANES?

Kulturni dom 
Vransko

Društvo Vodna 
agencija

15. 2. 
19.30

Gledališki abonma
UMOR V VILI ROUNG

Kulturni dom 
Vransko ZKTŠ Vransko

18. 2. 
18.00 PRAVLJIČNA URA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica 

Vransko
18. 2. 
19.00 ZAČETEK PLESNEGA TEČAJA Športna dvorana 

Vransko ZKTŠ Vransko

21. 2. 
18.00

Fotopotopisno predavanje 
Alenke Seher

ZGODBA O VODI
Občinska knjižnica Vransko Društvo Vodna 

agencija

23. 2.
11.00 PREVZEM PUSTNE OBLASTI pred občinsko stavbo Vranski generali 

Vranarji
24.-28. 2. 

7.00-14.00
POČITNIŠKI TEČAJ SMUČANJA/DESKANJA

NA GOLTEH Golte ZKTŠ Vransko

Z letošnjim letom objavljamo v Občinskem informatorju tudi koledar prireditev v občini Tabor:

naPovednik dogodkov - feBruar 2014

Četrtek, 30. januar, ob 10.00
Predavanje Polone Starc – KGZ CE: 
Kako se vključim v sistem socialne varnosti kot kmet, 
da si prislužim kmečko starostno pokojnino?
sejna soba Občine Tabor
Kmetijsko gozdarski zavod Celje, 
Izpostava Žalec, 03 710 17 86

Petek, 7. februar, ob 19.00
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Dom krajanov Tabor
KUD IC Tabor,  051 234 575

Torek, 11. februar, ob 9.00
Prilagajanje kmetijske pridelave podnebnim 
spremembam ter skupna kmetijska politika 
za 2014-2020 
(navodila pred subvencijsko kampanjo – velja za KOP)
sejna soba Občine Tabor
Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Žalec, 
03 710 17 86

Sobota, 15. februar, ob 20.00
Valentinov ples
Dom krajanov Tabor
Društvo podeželske mladine Tabor, 031 437 715

Nedelja, 23. februar, ob 8.00
kmečka tržnica
na parkirišču župnijske stavbe
Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533

Ponedeljek, 24. februar, ob 19.00
predavanje Toma Brumca: 
Kako se približati namenu življenja?
sejna soba Občine Tabor
Damijana Lukman, 031 328 990

Torek, 25. februar, od 18.00 do 19.00
pravljična ura 
Občinska knjižnica Tabor
Karmen Jezernik, 040 753 828

Nedelja, 2. marec, od 15.00 do 16.00
otroška maškarada
Dom krajanov Tabor 
Turistično društvo Tabor,  031 705 469

PRIREDITVE 
V FEBRUARJU



Cena vstopnic v predprodaji je 15 EVROV.

Prodaja vstopnic: 
Kavarna Brglez, ZKTŠ Vransko, bencinski servisi Petrol, poštne poslovalnice, www.eventim.si

V koncertnem večeru z naslovom 

Vlado Kreslin prepleta svojo glasbo s poezijo.
Muziko, ki jo poje in ustvarja že od časa skupine Martin Krpan,

in prekmursko ljudsko pesem, ki jo oživlja z legendarno
Beltinško bando, podčrta z branjem pesmi in zgodb iz svojih zbirk

Pojezije in Venci - Povest o Beltinški bandi.

POJEZIJE

V petek, 14. marca, bo ob 20. uri 
v Kulturnem domu Vransko 

Gost: Mešani pevski zbor Livra

Vlado nam bo s svojimi uspešnicami
in anekdotami iz svojega glasbenega popotovanja

prav gotovo pripravil čudovit večer.

koncert 
LEGENDARNEGA Vlada Kreslina


