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                 07. 04. 2006 
 

Spoštovane občanke in občani! 

Za 1. maja 2006 bo ob 5. uri zjutraj po trgu Vransko potekala budnica, pri kateri bo sodelovalo 

preko 100 harmonikarjev. Želimo Vam veselo praznovanje 1. maja.   

Planinsko društvo Vransko vabi na tradicionalno prvomajsko srečanje na Čreti 

v ponedeljek, 01. maja 2006, s pričetkom ob 11. uri. 

Vabljeni!  
 

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
ZAPISNIK 7. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila v ponedeljek,  27. marca 2006, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59. 
Ugotovitev prisotnosti: 
- člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Boris Pikl, Marjetka Kapus, Ivan Dolinšek, Marjan 
Pečovnik, Darko Kramar; opravičeno odsotni: Franc Urankar in Martin Florjan; odsotni: Sašo Urankar; ostali prisotni: JZ 
OŠ Vransko - Tabor: Majda Pikl, ravnateljica, STOLNA – Janez Urbanc, Nadzorni odbor: Janez Lencl, OO NSi - Vladimir 
Reberšek, NK Vransko: Dani Jesenik, Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Jadranka Kramar, mediji: novinarka 
NT-RC.  
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu, se zahvali za udeležbo ter ugotovi, da je od skupaj 11 svetnikov prisotnih 8 
svetnikov, zato je seja sklepčna.  
Sprejem dnevnega reda: 
Župan poda obrazložitev za sklic izredne seje in povpraša, ali se prisotni svetniki strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
Ker ni pripomb, posreduje DR v obravnavo. K razpravi se ne priglasi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlogu 
dnevnega reda: 8 glasov ZA. S sklepom št. 381 je bil sprejet naslednji DNEVNI RED: 
1. Obravnava in potrditev Investicijskega programa »Rekonstrukcija obstoječe telovadnice in novogradnja 
večnamenske športne dvorane pri OŠ Vransko«. 
2. Obravnava in sprejem smernic oz. stališč do predlagane variantne rešitve Državnega lokacijskega načrta za 
prenosni plinovod M2/1 med Rogaško Slatino in Trojanami. 
 

Ad1: Obravnava in potrditev Investicijskega programa »Rekonstrukcija obstoječe telovadnice in novogradnja 
večnamenske športne dvorane pri OŠ Vransko«: 
Uvodno obrazložitev po potrebi za takojšnjo obravnavo in potrditev investicijskega programa (v nadaljevanju IP) poda 
župan in pove, da je občina dne 09. 03. 2006 prejela gradbeno dovoljenje, ter da bo koncem aprila 2006 izveden tudi javni 
razpis za izvedbo del, nato pa  besedo preda  g. Urbancu. Le-ta v nadaljevanju podrobno predstavi dosedanje aktivnosti 
in obrazloži IP s poudarkom naslednjih točkah: 
- Smo v fazi vložitve vloge na MŠŠ za pridobitev finančnih sredstev za delež, ki ga MŠŠ daje za šolske prostore; 

ocenjena vrednost investicije je 505 mio SIT. 
- Po IP znaša celotna površina 2.001 m2, predvideno je 1.121 m2 vadbenih prostorov, od katerih predstavlja šolski 

normativ  848 m2 in za katere ½ fin. sredstev prispeva MŠŠ. 
- Normativ MŠŠ predvideva 0,30 m2 površine/prebivalca, z Nacionalnim programom športa pa je površina 

opredeljena na 0.50 m2/prebivalca občine, zato je potrebno IP MŠŠ predstaviti z vidika, da IP dolgoročno rešuje 
tudi  potrebe in želje občanov; če bo predstavitev uspešna, bomo verjetno prišli na 0,40 m2/preb., kar je realno, 
primerno in v danih okoliščinah še vedno gospodarno. 

- Če bomo uspeli zagotoviti športni standard po projektu VŠD, je občina upravičena do 20 % deleža državnega 
sofinanciranja, s tem pa bi se obveznosti občine zmanjšale za  5,72 %. 

- Predvidene so še prijave na dva javna razpisa MŠŠ v mesecu maju in juniju 2006 za pridobitev dodatnih finančnih 
sredstev. 

- Meni, da je predložen IP optimalen, postopki ustrezni in da zato obstajajo realne možnosti za realizacijo. 
Nato župan odpre razpravo, v kateri so z vprašanji sodelovali Boris Pikl, Marjan Pečovnik in Emil Jelen. Odgovore na 
vprašanja sta  podala župan in g. Urbanc. 
V razpravi župan prisotnim tudi pove, da se v mesecu aprilu 2006 načrtuje tudi sestanek z ministrom za ŠŠ, na katerem  
bomo zadevo lahko celovito predstavili in na katerega bodo med ostalimi vabljeni tudi člani  občinskega sveta. 
Ker drugih predlogov in pripomb na predložen IP ni bilo, so svetniki pristopili h glasovanju za sprejem in potrditev  IP v 
predloženi obliki: 
- glasovanje: 8 glasov ZA. 
Sklep št. 382: Potrdi se Investicijski program rekonstrukcije obstoječe telovadnice in novogradnja večnamenske 
športne dvorane pri OŠ Vransko, v obliki in vsebini, kot ga je predložil izdelovalec FIMEX-N, d.o.o., Ljubljana, 
izdelano v marcu 2006. 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  2222  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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Ad2: Obravnava in sprejem smernic oz. stališč do predlagane variantne rešitve Državnega lokacijskega načrta za 
prenosni plinovod M2/1 med Rogaško Slatino in Trojanami: 
Obrazložitev poda župan, ki pove, da na osnovi sklepa o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase, 
okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila od 03. 03. 2006  do 03. 04. 2006  poteka javna razgrnitev predlagane 
trase (gradivo je na vpogled v sejni sobi občine) ter da je bila skladno z navedenim sklepom izvedena tudi javna 
obravnava dne 13. 03. 2006 ob 16.30  v Kulturnem domu Vransko, kjer so udeleženci lahko podali svoje pripombe. 
Iz razgrnjenega gradiva je razvidno, da trasa poteka cca 5 m od obstoječe trase plinovoda, da pa na  območju občine 
Vransko odstopa v dveh delih, t. j. v Brodeh–mimo zaselka Pikl–Pikl–Pečovnik–Maloprav in Čepljah pri AC-izvozu. 
Predložena varianta bo ob naravnih danostih našega območja ponovno znatno prizadela najvitalnejši prostor občine 
Vransko v delu, ki je najzanimivejši in predviden za gospodarski razvoj občine, s širitvijo trase pa bo okrnjena tudi uporaba 
kmetijskih zemljišč (na teh območjih ni možno imeti trajnih nasadov). 
Presoja vplivov na okolje je nesporno dokazala, da negativnih učinkov na okolje razen v času same gradnje ni. Edini 
problem je načrtovani poseg v prostor in širitev območja z omejeno rabo.  
Svetniki nato skupaj pregledajo predložene kartografske podlage razgrnjenega gradiva. 
Nato župan predlaga, da se predlagana varianta načelno podpre, saj je vseeno boljša kot tista, ki predvideva dva ločena 
sistema in bi se s tem soočili s pasovoma omejene rabe 2 x 30 m, da pa se istočasno poda investitorju zahtevek po 
izplačilu realne odškodnine za razvrednotenje tega prostora. 
Odpre razpravo za oblikovanje stališča za kasnejše aktivnosti pri sprejemu državnega LN: 

1. Ivan Kokovnik: Ali poteka trasa v Brodeh pri bencinskem servisu in ali je na območju možna gradnja in kakšne so 
posledice, če občina ne izda soglasja? Odg. župana: Načeloma trasa poteka 5 m od obstoječe trase plinovoda, 
razen v Čepljah in Brodeh, kjer zaradi ozkega prostora predvidena trasa naredi odmik zaradi načina  križanja z 
avtocesto; tam zazidljivih zemljišč ni, po novem pravilniku pa je nad in ob trasi  možno zgraditi samo utrjene javne 
površine (prej tudi to ni bilo možno), drugih objektov pa ne sme biti. V zvezi z zadnjim vprašanjem pa meni, da se 
občina do posega vsekakor mora opredeliti, da pa so posamezna soglasja bolj zadeva lastnikov zemljišč, po 
katerih poteka predvidena trasa. 

2. Boris Pikl: Kaj se zgodi, če lastnik zemljišča ne bo hotel podpisati? Odg. župana: Verjetno bo država uveljavljala 
javni interes, dejstvo pa je, da posledice izgradnje 1. trase izpred 30 let (npr. preboj med Rovanom in Knežarjevim 
kozolcem) še sedaj niso v celoti sanirane. 

3. Marjetka Kapus: Kdaj se bodo izvajala dela oz. ali bo to v času največje vegetacije? 
Odg. župana: Verjetno se pri izgradnji na to ne bo gledalo. 

Drugih pripomb ni bilo, zato župan predlaga, da svetniki sprejmejo sklep, da se načelno  podpre predlagana rešitev in da 
soglasje k predloženem državnem LN za prenosni plinovod M2/1 med Rogaško Slatino in Trojanami, da pa soglasje  
pogojujemo z zahtevo po priznanju in izplačilu pravične odškodnine za trajno razvrednotenje prostora in doslednim 
urejanjem morebitnih križanj z infrastrukturo, ki je v lasti občine Vransko, oz. da se investitor s posebno pogodbo zaveže, 
da bo v tej pogodbi v določenem roku na lastne stroške saniral vse poškodbe na infrastrukturi v lasti občine Vransko ali pa 
bo to storila občina po izteku roka na njegove stroške. 
Ker svetniki na podan predlog sklepa niso imeli pripomb, so pristopili h glasovanju o predlogu. Glasovanje: 8 glasov ZA. 
Na osnovi glasovanja je Občinski svet sprejel naslednji sklep: 
Sklep št. 383: Občinski svet Občine Vransko podpira predlagano rešitev izgradnje in daje načelno soglasje k 
predloženemu državnemu lokacijskemu načrtu  za prenosni plinovod M2/1 med Rogaško Slatino in Trojanami, 
soglasje pa pogojuje z zahtevo po priznanju in izplačilu pravične odškodnine za trajno razvrednotenje prostora in  
doslednim urejanjem morebitnih križanj z infrastrukturo, ki je v lasti občine Vransko, za kar se investitor zaveže, 
da bo z Občino Vransko sklenil posebno pogodbo in da bo v tej pogodbi določenem roku na lastne stroške 
saniral vse poškodbe na infrastrukturi v lasti Občine Vransko ali to lahko stori Občina Vransko po izteku 
pogodbenega roka na njegove stroške. 
Ad3: Po zaključeni 2. točki dnevnega reda župan svetnike seznani s pisno zahtevo po obravnavi problema ureditve meje 
med zemljiškima parc. št. 790/1 in 763/1, obe k. o. Vransko, ki jo je na Občinski svet podal Franc Kropivšek, Vransko 33, 
3305 Vransko, in povpraša, ali se strinjajo, da se zadeva uvrsti v obravnavo na današnji seji. Ker so bile ustne zahteve po 
obravnavi zadeve s strani g. Kropivška pred tem podane tudi svetnikom Ivanu Dolinšku, Vladimirju Rančigaju in Emilu 
Jelenu, so se svetniki strinjali, da se zadeva uvrsti na dnevni red in o tem glasovali: 8 glasov ZA. 
Sklep št. 384: Soglasno se sprejme sklep, da se obravnava pisne zahteve za ureditev meje Franca Kropivška 
uvrsti na dnevni red današnje seje pod točko 3. 
V nadaljevanju so svetniki obravnavali predloženo zahtevo, pregledali vse predložene listine ter tekom obravnave 
ugotovili, da so bili v sporazumno ureditev meje vloženi že veliki napori, da se ostali mejaši z mejo strinjajo, da pa do 
sporazumne rešitve zaradi nestrinjanja g. Kropivška z uživalno mejo, zamejničeno dne 30. 06. 2006 (glej zapisnik ustne 
obravnave RS, MOP, Geodetska uprava Slovenije, OGU Velenje, št. 90312-16/2006), ni prišlo ter da obstaja minimalna 
verjetnost, da bi tudi v prihodnosti bilo možno priti do soglasja. Zato so svetniki z glasovanjem: 8 glasov ZA v nadaljevanju 
sprejeli naslednji sklep: 
Sklep št. 385: Občinski svet ugotavlja, da v dosedanjih postopkih sporazumne meje med parc. 790/1 in 763/1, obe 
k. o. Vransko, zaradi nestrinjanja Franca Kropivška, Vransko 33, 3305 Vransko ni bilo možno doseči, zato 
dokončno odločitev o nastalem  mejnem sporu  prepušča pristojnemu sodišču. 
 
Drugih pripomb in predlogov ni bilo. Seja je bila zaključena ob 22 . uri.        
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OBVESTILO O ZBIRNEM CENTRU VRANSKO - TABOR (Poslovno-trgovska obrtna cona Čeplje): 
 

Na področju ravnanja z odpadki vsako leto stopamo korak za korakom na poti okolju prijaznejšega obnašanja. V letu 2005 
smo dogradili LOKALNI ZBIRNI CENTER VRANSKO - TABOR za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov kot sekundarnih 
surovin in ostalih odpadkov za občane občin Vransko in Tabor. Tako so vsa gospodinjstva, KI SO VKLJUČENA V 
SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI, s tem pridobila možnost, da lahko odpadke pripeljejo in jih oddajo na posebej urejeno 
mesto. LETNO LAHKO GOSPODINJSTVO ODDA 500 l oz. 0,5 m3 KOSOVNIH ODPADKOV (približno eno avtoprikolico). 
V zbirnem centru se zbirajo kosovni odpadki samo iz gospodinjstev. 
 

ODPIRALNI ČAS: VSAKO SOBOTO OD 8. DO 12. URE 
 

Pri vsaki oddaji morate imeti s seboj zadnji odrezek plačane položnice za odvoz smeti Javnih naprav Celje, s katerim se predhodno 
izkažete pri pooblaščenemu delavcu zbirnega centra.  
 

 

OBČINA VRANSKO ORGANIZIRA ZBIRANJE ODPADNIH AVTOMOBILOV  
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri zbiranju avtomobilov: odsluženih in neuporabnih ali nepravilno odloženih na vašem 
zemljišču. Avtomobile lahko pripeljete na ILOVCO (desno pred nadvozom čez avtocesto)  
 

v petek, 21. 04., v soboto, 22. 04., in nedeljo, 23. 04. 2006. 
 

Prepovedano je dovažati ostale kosovne odpadke. Kosovne odpadke lahko odlagate vsako soboto od 8. do 12. ure na 
ZBIRNEM CENTRU V ČEPLJAH. 
 

 

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA 
 

Tudi letos organiziramo spomladansko čistilno akcijo. Poudarek bo na čiščenju brežin vseh vodotokov v občini. Pozivamo 
vas, da se organizirate in priključite čistilni akciji, ki bo v soboto, 22. 04. 2006.  
Zborno mesto bo pred občino ob 8. uri, kjer bodo vsi udeleženci dobili PVC vrečke, rokavice in druge napotke za 
izvedbo čistilne akcije. Po končani čistilni akciji bosta za vse udeležence pripravljena topel obrok in napitek. 
 

Obveščamo vas, da lahko najamete pomoč pri opravljanju zunanjih del: čiščenje in vzdrževanje okolice, urejanje 
vrtov, košnje, zbiranje in priprava za odvoz odpadnega materiala. 
Cena je enotna in znaša 1000 SIT na uro. Vse dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 03 703 42 52 oz. na 
sedežu podjetja Energetika Vransko d. o. o., Vransko 66, 3305 Vransko. Veselimo se sodelovanja in vas lepo 
pozdravljamo!                                                                     
 

 

Vsa pojasnila in informacije v zvezi z regulacijo toplotnih postaj, nastavitev toplotnih režimov oz. kakršnih koli drugih okvar 
dobite na naslednjih dveh številkah:  
 

- 031 314 614     Dušan Ribič  

- 041 724 202     Štefan Golobič                   ENERGETIKA PROJEKT,  d. o. o.                                        
 

 
 
 
 
 

Podjetje za zastopanje, uvoz, prodajo in izposojo gradbene opreme in strojev razpisuje prosta delovna mesta: 

SERVISERJA GRADBENIH STROJEV IN OPREME   
Pogoji:           
- elektrikar elektronik         
- aktivno znanje nemškega jezika       
- 3 leta delovnih izkušenj         
- vozniški izpit B-kategorije       
- nedoločen čas         

KOMERCIALISTA         
Pogoji:           
- končana višja ali visoka šola gradbene smeri     
- aktivno znanje nemškega jezika       
- delovne izkušnje niso pogoj       
- vozniški izpit B-kategorije       
- nedoločen čas         

VODJO SKLADIŠČA       
Pogoji:           
- srednješolska izobrazba, po možnosti smer gradbeništvo   
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj       
- vozniški izpit B-kategorije       
- nedoločen čas         
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi na naslov: VIBA, d. o. o., Novo Celje 9, 
3301 Petrovče. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 15 dni po zaključku zbiranja prijav. 
 
VIBA, d. o. o. seli svojo dejavnost v poslovno cono pri AC-izvozu Vransko na naslov Čeplje 50! 
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VELIKONOČNA USTVARJALNICA 
Občinska knjižnica Vransko vabi vse, stare in mlade, na velikonočno ustvarjalnico z go. Ireno Verbič, ki bo  

v četrtek, 13. 04. 2006, ob 16. uri v prostorih knjižnice Vransko. 
Vsi, ki vas zanima ustvarjanje, se lahko prijavite pri knjižničarki ali po telefonu 703 12 80 do 12. 04. 2006. 

Ob prijavi je potrebno plačati 500 SIT za nabavo materiala. Prijava je obvezna. Vabljeni! 
 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO vas pričakuje:  
TOREK od 14. do 18. ure         SREDA od 9. do 13. ure         PETEK od 12. do 16. ure          SOBOTA od 9. do 12. ure 
Informacije na telefon: 03 703 12 80 ali po elektronski pošti: skvransko@ce.sik.si.  
NOVOSTI V MESECU MARCU: 
KNJIŽNO GRADIVO ZA ODRASLE:     KNJIŽNO GRADIVO ZA OTROKE: 

- Koprivc, J.: Generalov let      - Kaye, M.: Sedanjost 
- Lenarčič, M.: Okrog edinega sveta    - Kaye, M.: Preteklost 
- Phillips, B: Hamlet      - Kaye, M.: Prihodnost 
- Ruiz Z., C.: Senca vetra      - Danko, D.: Operacija peštanje! 
- Bohjalian, C. A.: Preden spoznaš prijaznost    - Osborne, M.P.: Dingi v času večerje 
- Pirc-P., V.: Kam sem založila svoje življenje?   - Kokalj, T.: O vetru, ki bi rad pel 
- Pirc-P., V.: Utrinki trenutka večnosti    - Pečar, M.: Protej in proteja 
- Senica -V., M.: Hana      - Zorec, M.: Utrinki iz slovenske zgodovine: od reformacije do  
- Drevesa in grmi: enostavno in zanesljivo določanje                    leta 1848 
- Gregorčič, S.: Izbrane poezije    - Zorec, M.: Utrinki iz slovenske zgodovine: zgodbe iz naše          
- Gobe : enostavno in zanesljivo določanje     davne preteklosti 
- Mrhar, P.: Zares uporabno računalništvo    - Kobal, D.: Škrat Perkmandeljc 
- Smith, B.: Oblikovanje spletnih strani za telebane   - Friedrich, J.: Kriminalka pod žarometi 
- Cooper, G.: Poslovni kompas: angleščina    - Fienberg, A.: Taši in duhovi 
- Bower, U.: Poslovni kompas: nemščina    - Suhodolčan, P.: Kuža, zaljubljen kot pes 
- Tournier, M.: Petek ali tihomorski limb    - Mcdonald, M.: Judy Moody jasnovidka 
- Viewegh, M.: Igra na izločanje, Jazbec, M.: Mavrica izza duše, Caldwell, I.: Pravilo štirih, Morrissey, D.: Barra Creek, Cvetlice: 

enostavno in zanesljivo določanje 
 

NEKNJIŽNO GRADIVO: DVD-ji: Ben Hur, Žogica marogica, Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Sneguljčica, Kraljična na zrnu graha, 
Pianist, Nepovratno … 
Knjižnica vas vabi, da v njeni čitalnici prelistate Jano, Mladino, Utrip, Novi tednik, Delo, Nedelo, Uradni list, Družino, Zvon, Ampak, 
Planinski vestnik, Novo revijo, Ciciban, Mavrico … Knjižnica vam nudi tudi uporabo interneta, e-pošte, barvno ali črno-belo 
tiskanje in fotokopiranje! 
 

 

V mesecih, ki so za nami, so se v vrtcu Vransko odvijali različni nadstandardni programi. Naši najmlajši so se udeleževali lutkovnega 
abonmaja, kuharskega krožka, telovadbe za najmlajše, plesnih vaj. S pričetkom pomladi pa bomo nadaljevali s planinskim krožkom in 
folkloro. Zaključen je vpis za letovanje v Pacugu, ki bo letos potekalo od 16. do 19.  junija. Še se nam lahko pridružite. 
Od 10. 04. do 14. 04. 2006 pa bo potekal vpis predšolskih otrok za šol. l. 2006/07, in sicer vsak dan od 8.00 do 14.30. Istočasno bodo 
potekali DNEVI ODPRTIH VRAT, in sicer v omenjenem tednu vsak dan med 9. in 10. uro v prostorih našega vrtca. Prisrčno vabljeni, da 
se nam pridružite.                 VRTEC VRANSKO 
 

- PRIREDITVE: 
DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Petek, 07. april 2006,  
ob 20. uri 

Koncert komornega zbora 
MEGARON 

Cerkev sv. 
Mihaela 
Vransko 

KD Vransko Damijana 
Podbregar 

031 230 088 

Petek, 21. april 2006,  
ob 20. uri                   

Literarni večer z gosti 
ustvarjalci revije VPOGLED 
in Dekliškim pevskim zborom 
Anje Štrumbelj 

Občinska 
knjižnica 
Vransko  

Občinska knjižnica 
Vransko in 
LIvRA Vransko 

Tomaž 
Mahkovic 

031 453 652 

Ponedeljek, 17. april 2006, 
ob 8. uri 

Pohod (Vransko–sv. Jošt–
Čreta–Vransko) 

Trg Vransko PD Vransko Andrej 
Semprimožnik 

051 682 779 

Sobota, 22. april 2006,  
ob 17. uri 

Lutkovna predstava  
ČAROBNI ČEMBALO, 
Lutkovno gledališče Maribor 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 298 

Ponedeljek, 01. maj 2006, 
ob 11. uri 

Prvomajsko srečanje na Čreti Koča na Čreti PD Vransko Boštjan 
Semprimožnik 

041 425 887 

Sobota, 20. maj 2006 Slovensko planinsko 
orientacijsko tekmovanje 

Čreta–
Dobrovlje  

PD Vransko,  
PD Dobrovlje, Braslovče 
PZ Slovenije 

Boštjan 
Semprimožnik 

041 425 887 

 

Planinsko društvo Vransko obvešča, da bo v soboto, 20. maja 2006, na območju Črete in Dobrovelj potekalo Slovensko 
orientacijsko tekmovanje z večjim številom tekmovalcev. Vse lastnike psov prosijo, da jih na ta dan zaprejo, da ne bo moten 
potek tekmovanja.  Hvala za razumevanje. 
 

NOVIČKE:  
Na zaključni prireditvi projekta »Z DOMIŠLJIJO NA POTEP«, ki se je odvijala v ljubljanskem Koloseju, je bila v okviru razpisanega 
literarnega natečaja, ki je potekal v času od 15. 09. 2005 do 08. 03. 2006 in v katerem je v štirih letih, odkar projekt teče, s svojimi 
zgodbicami, pravljicami in ostalimi literarnimi prispevki sodelovalo preko 4.500 otrok iz 265 osnovnih šol, je bila kot ena izmed letošnjih 
20 zmagovalnih zgodb razglašena in nagrajena tudi detektivska zgodba, ki jo je pod mentorstvom ge. Polone Učakar napisala 
naša občanka, učenka OŠ Vransko - Tabor, PETRA KOLAR, doma iz Vranskega. Detektivska zgoda z naslovom KRILA, k. v. o., bo v 
kratkem zaživela tudi v obliki čisto prave knjige. Za dosežen uspeh ČESTITAMO. 
 


