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ZGODILO SE JE

OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI
Za nami je oktober, ki za gasilce predstavlja mesec 
požarne varnosti. Ta mesec smo še posebno aktivni na 
strokovnem izobraževanju, preventivnem ukrepanju ter 
delu z mladino. 
Tako smo se že pred začetkom oktobra začeli priprav-
ljati na kviz gasilske mladine. Najprej smo tekmovali na 
občinskem nivoju in se uspeli s tremi ekipami uvrstiti na 
kviz Gasilske zveze Žalec, ki je potekal na Vranskem. Vse 
tri ekipe so se odlično odrezale. Ekipa mladincev v sesta-
vi Nika Verdelj, Nejc Ropas ter Luka Slapnik je osvojila 1. 
mesto. Na  nivoju Savinjsko-šaleške regije so zopet osvo-
jili prvo mesto in se uvrstili na državni nivo kviza gasilske 
mladine Slovenije, ki bo 19. 11. v Vodicah. Srečno!
V oktobru smo v okviru društva izvedli kar dve vaji. Naj-
prej smo skupaj s PGD Gotovlje organizirali delavnico 
reševanja z uporabo vrvne tehnike. Zbrali smo se v 
gasilskem domu na Vranskem ter se po opravljeni teoriji 
podali na praktični del, spuščali smo se z mostu, sledila 
pa je vaja reševanja ponesrečenca na Čreti. S strani gasil-
cev iz Gotovelj smo bili deležni pohval in hkrati povabila 
na njihovo vajo uporabe dihalnih aparatov pri notranjih 
požarih.

V sodelovanju z Gasilsko zvezo Žalec smo organizirali 
osredno vajo, na kateri je sodelovalo 150 gasilcev s 33 
gasilskimi vozili. Predpostavka vaje “Energetika Vran-
sko 2011” je bila, da je na zunanji deponiji lesa prišlo 
do požara in posledično do širitve v notranjost objekta. 
Temeljni cilj vaje je bil preizkus operativne priprav-
ljenosti gasilskih enot v posameznih gasilskih društvih 
za zagotavljanje požarne vode, določitev taktike gašenja 
skladišča goriv in panelov sončne elektrarne. Posebni cilji 
vaje so bili simulacija poveljevanja brez vnaprej dogovor-
jenih nalog s poudarkom na ustreznem sprejemu enot, 
štabno vodenje in določitev nevarnega območja visoke 
napetosti sončne elektrarne. Po končani vaji je bila po-
dana pozitivna ocena poveljnika GZ Žalec. Kasneje je 
sledila še podrobnejša analiza vaje.
Prav tako nismo pozabili na najmlajše. V oktobru smo 
predstavili delo in opremo najmlajšim v vrtcu na Vran-
skem.
Konec oktobra smo preventivno pregledali vse hidrante 
na območju PGD Vransko. Tako so se z lokacijami hid-
rantov seznanili novi člani, poročilo delovanja hidrantov 
pa smo posredovali na občino. 
Oktober smo zaključili zelo aktivno, prav nič počivanja 
pa ne bo v naslednjih mesecih. Nadaljujemo z 
izobraževanjem in vzdrževanjem opreme ter operativne 
pripravljenosti.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

VRANSKI MLADINCI NA DRŽAVNO
Gasilska zveza Žalec je bila v sodelovanju s PGD Polzela 
organizatorica letošnjega kviza mladine Savinjsko-šaleške 
regije 2011, ki je bil minulo nedeljo dopoldne v telovadnici 
Osnovne šole Polzela. Na tekmovanju je v treh starostnih 
kategorijah nastopilo 32 ekip, ki so se na tekmovanje uvrstile 
na podlagi doseženih rezultatov na kvizih gasilskih zvez in 
so prišli iz gasilskih društev celotne Savinjsko-šaleške regije. 
Tekmovali so v teoretičnem in praktičnem znanju, prvi dve 
ekipi iz vsake starostne kategorije sta se uvrstili na državno 
tekmovanje.
Pri mlajših pionirjih je zmagala ekipa PGD Lokovica 1 pred 
ekipo Škale in Kaplo-Pondor, pri starejših pionirjih ekipa 
Andraža nad Polzelo pred Kaplo-Pondor in ekipo Šmartnega 
ob Dreti 2 ter pri mladincih ekipa PGD Vransko pred Novo 
Štifto in Šmartnim ob Dreti.

T. T.

Priprave na gašenje

Vranski mladinci prejemajo kolajne za prvo mesto

Reševanje ponesrečenca
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ZGODILO SE JE ... 

ZA VARNO VOŽNJO NA ŠTART
V Centru varne vožnje na Vranskem je bila akcija 
pod sloganom Z varno vožnjo na štart. Gre za projekt 
Smučarske zveze Slovenije, Agencije za varnost v pro-
metu in policije, ki je namenjena  predvsem športnikom 
in trenerjem. Ti so se preizkusili v vožnji v zimskih in 
nepredvidljivih razmerah na poligonu in osvežili znanje 
o zimski opremi in prometnih predpisih. Aleš Zalar, ki 
si je dogodek ogledal v funkciji notranjega ministra, je 
dejal, da se varnost na naših cestah izboljšuje. Ob tem 
je poudaril prednost sprejetih ukrepov, ki so zlasti pri-
pomogli k zmanjšanju uporabe alkohola v prometu in 
upada števila mrtvih v primerjavi z letom poprej. 
Direktor Agencije za varnost prometa Ljubo Zajc je 
predstavil podatke, na podlagi katerih naša država sodi 
med najvarnejše glede otrok v prometu do starosti 14 let, 
medtem ko so ostali mladoletniki v prometu vse resne-
je izpostavljeni. Vožnje na poligonu so se med drugimi 
udeležili smučarska skakalca Robert Kranjec in Jernej 
Damjan, alpski smučar Andrej Šporn, nekdaj aktivna 
smučarska tekačica Petra Majdič. Brane Legan, inštruktor 

varne vožnje, je udeležence akcije opozoril zlasti na us-
trezne zimske pnevmatike, tlak in globino profila za 
vožnjo v zimskih razmerah ter pravočasno prilagajanje 
voznim razmeram.         

T. T.                                                         

Vožnja v nepredvidljivih razmerah

PRVI SMUČARSKI SEJEM
Na Vranskem je bil novembra prvi smučarski sejem, ki 
pa bo po odzivu sodeč verjetno postal tradicionalen. Or-
ganizator Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v 
športno dvorano privabil številne kupce in prodajalce ra-
bljene smučarske opreme. Večina ponujenih predmetov 
je dobila nove lastnike. Vodja športne dvorane Suzana 
Blatnik je k sodelovanju povabila tudi White Rabbit Out-
door, zastopnike smučarske in kolesarske opreme iz Mo-
zirja, ki so po ugodnih cenah ponujali novo smučarsko 
opremo. S prodajo in obiskom so bili zelo zadovoljni, saj 
se je veliko kupcev odločilo za novo opremo. 
Sejem je pokazal, da smo ga na Vranskem potrebovali, 
saj je s tem domačinom prihranjena pot z iskanjem in 
prodajo zimske opreme po drugih krajih v dolini. ZKTŠ 
je s prvim sejmom zelo zadovoljen, vas pa že vabimo na 
drugo priložnost novembra 2012. 

Pestra ponudba smuči

VITO IPPOLITO V CENTRU VARNE VOŽNJE
NA VRANSKEM

V Sloveniji se je te dni mudil predsednik FIM (Med-
narodna motociklistična zveza) Vito Ippolito, ki  si je med 
drugim ogledal Center varne vožnje na Vranskem. Tam se 
je srečal z vodstvom AMZS in predsedniki moto društev, 
njegov obisk pa sta pospremila tudi najuspešnejša sloven-
ska moto športnika zadnjih let Igor Jerman in Sašo Kragelj. 
Glavna predstavnika AMZS ob obisku Ippolita sta bila 
generalni sekretar AMZS Slavko Rus in predsednik AMZS 
Šport Boris Kotnjek, v ljubljanski Festivalni dvorani pa je 
bil častni gost podelitve priznanj najuspešnejšim sloven-
skim moto športnikom Avto moto zveze Slovenije. 
To je prvi obisk predsednika mednarodne motociklistične 
zveze v samostojni Sloveniji ter drugi po kar 
dvainštiridesetih letih, ko je v Ljubljani potekal FIM-ov 
kongres s  sto petdesetimi delegati. Venezuelec je na čelu 
FIM od leta 2006 in ima bogate izkušnje delovanja v moto 
športu. 

T. T. Vito Ippolito z Igorjem Jermanom in Sašom Kragljem
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ZGODILO SE JE ...

ENERGETIKA VRANSKO, D. O. O., PREJELA 
NOMINACIJO ZA VKLJUČITEV V MREŽO 

BIOENERGETSKIH CENTROV 
CENTRALNE EVROPE

Energetika Vransko,  d. o. o., je na letošnji praznični kon-
ferenci z naslovom Odpravimo ovire na poti do obnovljive 
energije v Sloveniji, ki je potekala 15. 11. 2011 v dvorani 
DSRS, prejela nominacijo za vključitev v mrežo bioener-
getskih centrov Centralne Evrope. To je pomemben korak 
v širjenju prepoznavnosti proizvodnje sistemov koriščenja 
lesne biomase, komunalnih odpadkov in nadgradnje v smeri 
uvajanja vseh OVE in URE. Energetika Vransko, d. o. o., bo sku-
paj z nemško Agencijo za obnovljive vire energije, Inštitutom 
za energijo iz Poljske, RE CORD in CRPA centroma iz Italije 
in Energijskim centrom iz Madžarske tvorila mrežo bioen-
ergetskih centrov za Centralno Evropo za promocijo ob-
novljivih virov energije. Bioenergetski centri  za Centralno 
Evropo (CEBC) prejmejo nominacijo na podlagi kriterijev, 
ki so bili razpisani v sklopu Evropskega projekta 4Biomass.

Direktor Energetike Vransko Marko Krajnc z nominacijo

Glavne naloge CEBC centrov so:
◆ podpora trajnostni rabi bioenergije in prispevek k dosegan-
ju sektorskih ciljev, ki so si jih zadale države članice v nacio-
nalnem akcijskem načrtu za obnovljivo energijo;
◆ delo v smeri trajnostnega izkoriščanja obstoječih virov bio-
mase in implementacija novih virov biomase za ogrevanje, 
električno energijo in biogoriva;
◆ obveščaje in promocija bioenergetskih tehnologij in ino-
vativnih projektov za ogrevanje/hlajenje biogoriv in pridobi-
vanje električne energije iz biomase.
Vključitev Energetike Vransko, d. o. o., v mrežo bioener-
getskih centrov Centralne Evrope je hkrati tudi zahvala in 
priznanje našemu prizadevnemu županu, ki je z osebnim 
prizadevanjem v uvajanju obnovljive energije in trajnostnega 
razvoja vzor ostalim občinam. 

Marko Kranjc na konferenci

JAVNA PREDSTAVITEV OSNUTKA DRŽAVNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ZAGOTAVLJANJE 

POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI 
DOLINI

V sredo, 9. novembra 2011, z začetkom ob 17. uri je v dvora-
ni Inovacijskega centra Vransko potekala javna predstavitev 
osnutka državnega prostorskega načrta za zagotavljanje 
poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (v nadaljevanju 
DPN) in okoljskega poročila. Posebna javna predstavitev 
za občane občine Vransko je bila na pobudo Občine Vran-
sko organizirana v sklopu javne razgrnitve osnutka DPN, 
ki je potekala med 28. oktobrom in 28. novembrom 2011 v 
občinah, ki jih zajema območje DPN, ter na Ministrstvu za 
okolje in prostor RS, Direktoratu za prostor.   
S strani pobudnika priprave DPN, Ministrstva za okolje in 
prostor RS, sta se predstavitve udeležili ga. Marjeta Rejc – 
Saje in ga. Branka Dervarič, s strani pripravljavcev DPN pa 
g. Rado Romih (Razvojni center Planiranje, d. o. o., Celje), g. 
Rok Fazarinc (IZVO, d. o. o.) in g. Branko Skutnik (Hidro-
svet, d. o. o.).
V imenu pripravljavca DPN je osnutek DPN predstavil g. 
Rado Romih, ki je pojasnil, da se DPN na območje občine 
Vransko nanaša samo v delu, ki predvideva odvzem materi-
ala za gradnjo nasipov zadrževalnikov z odvzemnega mesta 
»Pondor – glinokop«. V nadaljevanju je podrobnosti odvze-
ma materiala z odvzemnega mesta predstavil g. Branko Skut-
nik, ki je poudaril, da gre za cca 14 ha veliko območje, kjer se 
po raziskavah pod humusno plastjo nahajajo skladi gline do 

globine 5,6 m. Po odvzemu materiala je predvidena rekulti-
vacija oz. povrnitev v prvotno stanje, glede na to, da gre za 
zamočvirjeno območje pa je predvidena tudi možnost vzpo-
stavitve turistično-rekreacijskih površin (ribnik površine cca 
1,6 ha). 
V nadaljevanju je župan Franc Sušnik poudaril, da bi bilo 
potrebno v primeru razgrnjenega DPN govoriti o zagotav-
ljanju poplavne varnosti zgolj v delu Spodnje Savinjske do-
line, ker DPN v ničemer ne zagotavlja poplavne varnosti v 
občini Vransko. Povedal je, da je Občina Vransko za zago-
tavljanje poplavne varnosti na območju občine Vransko 
na izvedbeni ravni umestila v prostor vodni zadrževalnik 
na Zaplaninščici in zadrževalnik na Merinščici. Slednji je 
bil že leta 2007 uvrščen v načrte razvojnih programov Re-
publike Slovenije. Poudaril je, da je za Občino Vransko ne-
sprejemljivo, da se z izgradnjo zadrževalnikov na območju 
občine Vransko zavlačuje. Po njegovem mnenju je izgradnja 
zadrževalnika na Merinščici pogoj za kakršnekoli posege v 
prostor. Opozoril je še na ureditev ustreznih transportnih 
poti za prevoz gline in  dosledno ureditev območja po plani-
ranem odvzemu gline.
Sledila je razprava, v kateri so vsi sodelujoči izrazili strinjanje 
s potrebnostjo izgradnje zadrževalnikov na Merinščici in 
Zaplaninščici. 
Ob koncu javne predstavitve je župan go. Rejc – Saje poz-
val, da skuša na Ministrstvu za okolje in prostor RS po svo-
jih najboljših močeh posredovati za čimprejšnjo realizacijo 
omenjenega projekta, ki je po ugotovitvah stroke ključen za 
zagotavljanje poplavne varnosti na območju občine Vransko. 
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ZGODILO SE JE ... 

Z BESEDAMI »NAJ TI BO LAHKA DOMAČA ZEMLJA« POSPREMIL K ZADNJEMU POČITKU PREKO 
TISOČ POKOJNIKOV

Smo v mesecu novembru, ki velja za enega najbolj turobnih in otožnih v letu, saj se že začne s spomini na mrtve, 
kar nas navdaja z žalostjo. V uredništvo smo dobili namig, da opravimo intervju z osebo, ki je povezana s pokoj-
niki na poseben način. Od leta 1976, ko so uradno začeli nositi zastave na pogrebih, je zastavonoša. Tako je 
prisostvoval na skoraj vseh 1042 pogrebih, ki so se zvrstili od takrat do danes na Vranskem. V 35 letnih je izostal 
morda desetkrat, ko mu je to preprečila bolezen. Pogovor pa se ni vrtel le okoli pogrebov, ampak tudi o razlogih 
za prihod na Vransko, je priseljenec, in spominih na izgnanstvo med 2. sv. vojno, ki so kljub 83 letom in od-
daljenosti več kot pol stoletja živi kot včeraj. ANTON JOŠT ima res neverjeten spomin. 

Kje so vaši začetki in kaj vas je privedlo na Vransko?
Rodil sem se 29. 1. 1928 v Kompoljah, Boštanj ob Savi, 
vojno obdobje smo z družino pretežno preživeli v izgnan-
stvu, 1945 smo se vrnili domov, kjer nas je čakala delno 
porušena in požgana domačija. Leta 1957 sem se poročil 
in ker je mož ženine sestre Stane Jeram delal kot policist 
na Vranskem, sem se tudi s svojo družino ustalil na Vran-
skem.
Kaj vse ste v življenju počeli poklicno?
Vojna je prekinila osnovnošolsko izobraževanje, ob vrni-
tvi iz izgnanstva pa sem bil prestar, da bi jo lahko obisko-
val. Tako nimam dokončane niti osnovne šole. Delal sem 
na železnici v Zidanem Mostu, v Apačah, po prihodu na 
Vransko pa sem najprej dobil delo na državnem posestvu. 
Nato sem delal v zabojarni in kasneje v mizarski delavni-
ci, oboje se je nahajalo na lokaciji današnjega KIV-a.
Leta 1963 je Železninar Celje odprl podružnico pri Lavrič 
na Vranskem, kjer sem tri leta delal kot skladiščnik. Od 
tam me je pot vodila v rudnik v Zagorje, kjer sem ostal 
tri leta in osem mesecev. V rudniku bi verjetno ostal še 
naprej, če ne bi takratna ravnateljica vranske šole Jožica 
Dimec dvakrat poslala prošnje, da me predčasno izpusti-
jo, saj me je po priporočilu Goričevih, kamor je hodila po 
mleko, želela za prvega hišnika v šoli. V šoli je bilo osem-
najst peči, kurile so čistilke, priprava peči in kurjave pa je 
bila zanje pretežka, zato so iskali hišnika.
V šoli sem ostal vse do 11. 8. 1989, ko sem se upokojil 
hkrati z učiteljico Julko Golob.
Kako pa ste postali zastavonoša?
Leta 1976 je takratni ravnatelj Janez Kroflič predlagal, da 
se tudi na Vranskem ob pogrebih nosi zastava. Ko so na 
seji iskali primerno osebo, je sam predlagal hišnika. Tako 
sem prvič uradno nosil zastavo 28. 10. 1976 na pogrebu 
finančnika Papeža iz Čepelj.
Koliko pogrebov se je zvrstilo od takrat?
Od 28. 10. 1976 do zadnjega pogreba 21. 11. 2011 jih je 
bilo 1042. Ropotarju sem povedal, da bom nosil zastavo 
do števila 1000, a me je pregovoril, naj nadaljujem. 
Ste na vseh nosili zastavo?
Morda sem manjkal na desetih, več ne. Razlog za to je 
bila bolezen. Ali pa je bila poleti prehuda vročina, ki se 
ji moram zaradi bolezni izogibati. Takrat me nadomešča 
Janko Grabner, ki dela pri Ropotarju.
Kdo pa vas obvešča oz. najame?
Prej je to počela Občina Vransko, sedaj pa Ropotar 
(pogrebna služba, op. a.), ki upravlja s pokopališčem.

Kako pa je s pogrebi v ožjem družinskem krogu?
Glede zastav ni nobene razlike, saj se pogreb brez zastav 
ne sme izvršiti.
Znani ste tudi po tem, da vedno izrečete misel »naj ti 
bo lahka slovenska zemlja«. Ste se tega domislili sami?
To misel sem že pred leti spremenil v »naj ti bo lahka 
domača zemlja«, saj pokopavamo domačine, slovenska 
pa bi bila bolj smiselna, če bi bil pokojnik tujec. Je pa to 
moja ideja.
Verjetno tudi na pogrebih ne teče vedno vse gladko. Se 
spomnite kakšnih posebnih pripetljajev?
Tudi to se zgodi, kar je zlasti mučno za svojce, ki že tako 
preživljajo težke trenutke. Nikoli nisem med pogrebci 
ob takih pripetljajih opazil posebnega posmehovanja 
ali česa podobnega. Mi je pa najbolj ostal v spominu 
pogreb, ko pogrebci niso mogli položiti krste v jamo, ker 
je bila premajhna. Tako smo morali prekiniti pogreb-
no slovesnost, da je grobar popravil jamo in nato na-
daljevali. Nepričakovani pripetljaji so pogostejši, če so 
pogrebci domačini, veliko manj je tega, če pogreb opravi-
jo uslužbenci pogrebnega zavoda. Velikokrat pa je že 
nevšečnosti povzročalo vreme.
Menda od leta 1976 vodite o pogrebih tudi natančno 
evidenco?
Vedno zapišem, kdo je umrl, koliko je bil star in datum 
pogreba. Letno je na Vranskem povprečno štiriintrideset 
pogrebov, enkrat sem bil zastavonoša v Motniku, kjer pa 
so pokopavali Vranšana.
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ZGODILO SE JE ...

Komu boste zapustili zapiske, škoda bi 
bilo, da se ne bi ohranili?
Ne vem, tega je ogromno. Nekaj sem se 
že pogovarjal z občinsko uslužbenko, 
go. Papinuttijevo, vem, da so zainte-
resirani za te podatke. Bo pa potrebno 
veliko časa, da bi to nekomu narekoval, 
da prepiše na računalnik. Zapiskov ne 
morem kar izročiti iz rok, saj si zapisu-
jem tudi družinske dogodke.
Zastav pa ne nosite samo na pogrebih.
Redno jih nosim le še na komemoraciji 
na Gorici, kjer me je letos nekdo skušal 
prepričati, da odstranim žalni trak. Ker 
sem vodja zastavonošev, kadar nas je 
več, nisem pustil, saj vem, da je trak 
ob takih dogodkih vedno bil in vedno bo. Se pa včasih 
nosijo zastave še ob kakšnih slavnostnih dogodkih, kot je 
otvoritev ceste in podobno.
Kako pa drugače preživljate pokoj?
Rad bi še delal na vrtu, pomagal sinu v Prekopi, a mi srce 
ne dopušča. Domači pa mi tudi ne pustijo. Ogromno be-
rem, še sedaj imam shranjene knjige, ki jih je ob neki in-
venturi v šoli ravnatelj odredil za kurjenje. Knjig pa že ne 
bom kuril in sem jih razvrstil v škatle in jih še sedaj prebi-
ram. Vsaj 45 let sem že naročen na Nedeljski dnevnik. 
Vedno ga preberem v celoti, a vedno začnem na zadnji 
strani. Preberem tudi priloge in rešim križanke. Prilogo 
Nika nato zamenjam z go. Lazar za Novi tednik. Shran-
jene imam tudi vse Občinske informatorje od številke 1. 
Rad gledam tudi oddaje o živalih in naravi. Najraje od 
vsega imam knjige z vojno tematiko, veliko teh knjig 
imam tudi doma.
Velikokrat vas vidimo na sprehodu.
Vsak dan, lepo počasi, če ne drugam, se sprehodim vsaj 
do pokopališča. Čeprav tam ni veselja, grem, poberem in 

prižgem kakšno prevrnjeno svečo. Ve-
likokrat me pot vodi proti Tešovi, kjer 
rad postanem pri Brišniku, s katerim 
obujava spomine na vojno.
Na začetku ste omenili, da ste bili med 
vojno izgnani v Nemčijo, vaš članek o 
izgnanstvu je objavljen v knjigi Boleče 
zgodbe; čeprav to ni bil namen pogo-
vora, povejte za konec, kako se spomin-
jate teh krutih časov.
Naša družina je bila kot tudi druge iz 
Boštanja ob Savi izgnana v taborišče 
Oberdesingen 10, Wittenberg. 24. no-
vembra je bila 70. obletnica izgnan-
stva prebivalcev občine Boštanj. Ker je 
tam potekala meja med italijanskim in 
nemškim zasedenim ozemljem, so izse-

lili vse razen občinskih uslužbencev, naselili pa kočevske 
Nemce. Iz izgnanstva smo se vrnili 16. 8. 1945 brez sestre 
Terezije, ki je junija umrla, in brata Franca, ki je bil 1943 
mobiliziran v nemško vojsko in je padel na ruski fronti. 
Doma nas je čakalo razočaranje, skoraj povsem porušena 
hiša in požgana kozolec in hlev. 
V izgnanstvu so nas selili iz taborišča v taborišče, v Er-
bachu pa nas je zaradi dela prevzel tovarnar in nam 
dal stanovanje. 1943 so nam v Biberbachu dali nemško 
državljanstvo, ki je veljalo do preklica, sem pa moral 
zaradi tega v organizacijo Hitlerjugend. Dvakrat teden-
sko sem moral hoditi na vaje. 1944 sem dobil poziv, da 
se javim v Kuhberg zaradi enomesečnih vojaških vaj. 
Ilegalno smo izvedeli, da nas Nemci nimajo pravice 
klicati v vojsko, ker smo bili nasilno izseljeni. Z ne-
koliko sreče sem v Stuttgartu dobil posebno potrdilo, 
da sem oproščen vseh vojaških vaj. To potrdilo pa me 
je tudi rešilo te organizacije in vpoklica v nemško voj-
sko.                                                                                                                                          

T. G.

PISARNE CENTRA ZA SOCIALNO DELO ŽALEC V OBČINAH 
POLZELA, BRASLOVČE, VRANSKO, TABOR IN PREBOLD

V ponedeljek, 3. 10. 2011, je začel Center za socialno delo Žalec, ki izvaja svoje 
dejavnosti v Žalcu, Mestni trg 5, z delom tudi v preostalih petih občinah Upravne 
enote Žalec. Uradne ure pisarne bodo od 8.30 do 11.30, in sicer v ponedeljek 
v prostorih občine Polzela, v torek v Preboldu, v sredo na Vranskem, v četrtek 
v Braslovčah in v petek v Taboru. Upravičenci lahko vlagajo vloge za naslednje 
socialnovarstvene dajatve: otroški dodatek, dodatek za nego, dodatek za veliko 
družino, denarne socialne pomoči, državne štipendije, oprostitve plačil socialno-
varstvenih storitev, oprostitev plačila družinskega pomočnika. Izvajali bodo tudi 
socialnovarstveno storitev prva socialna pomoč.

Uporabnik storitve prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za to storitev odloči prosto-
voljno. Je prva izmed socialnovarstvenih storitev uporabniku, ki pride na Center za socialno delo.  Opravi se kot 
samostojna storitev, kadar uporabnik išče pomoč prvič ali na centru za socialno delo išče pomoč v novi zadevi, 
izvaja se v obliki usmerjenega razgovora v enem ali več med seboj povezanih delih.
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ZKTŠ - KULTURA / ŠPORT

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
Vransko 134, 3305 Vransko 

 
Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23, tel.: 703 12 11 ali 031 210 298, www.zkts-vransko.si 

 e-pošta: zkts.vransko@siol.net, zkts.vransko@gmail.com 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. november 2011          Številka 13/2011         

V S E B I N A 

ZAPISNIKI    

1. ZAPISNIK 3. redne seje Odbora za kmetijstvo 

 
 

ZAPISNIKI 

1. Zapisnik 3. redne seje Odbora za kmetijstvo 

Z A P I S N I K 
3. redne seje Odbora za kmetijstvo  

z dne 16. 11. 2011 

Prisotni: Urankar Nataša, Sonja Cencelj, Štefan Jošt, 
Anton Homšak, župan Franc Sušnik, Rosita Papinutti.  
Odsoten: Ivan Kokovnik. 

Dnevni red: 

1. Problematika škod na območju Vranskega - javna 
obravnava LGN  Kamniško - Savinjskega območja; 
Nazarje, 17. 11. 2011, ob 9. uri 
2. Projekt klavnice na Vranskem 
3. Izplačilo kmetijskega denarja preteklega razpisa 
4. Razno (kmečka tržnica)  

Ad 1)  

Predsednica Odbora za kmetijstvo Nataša Urankar je 
podala pobudo občanov, da se ponovno organizira 
okrogla miza na temo škode po divjadi. Župan poda 
informacijo, da bo v predvolilnem času težko organizirati 
okroglo mizo, ker se predstavniki  oziroma odgovorni   iz 
MKGP ne bodo udeležili okrogle mize. Člani odbora 
predlagajo, da se v Informatorju ponovno objavi članek 
o postopku prijave škode po divjadi, ki ga pripravi  Sonja  
Cencelj. 
Javne obravnave LGN Kamniško - Savinjskega 
območja za obdobje do leta 2020 v Nazarjah se zaradi 
drugih obveznosti nihče ni mogel udeležiti. Pisne 
pripombe se posredujejo po pošti.  

 

Ad 2) 

Pod drugo točko dnevnega reda predsednica sprašuje 
župana ali se je pričel postopek za izgradnjo vaške 
klavnice? Župan odgovarja, da so se začeli razgovori o 
iskanju primerne lokacije in investitorja, ki bi bil 
pripravljen graditi vaško klavnico. Člani Odbora za 
kmetijstvo predlagajo ogled še ene vaške klavnice Oset 
in objavo povabila morebitnim investitorjem vaške 
klavnice v Informatorju.  

Ad 3) 

Pod tretjo točko dnevnega reda  župan poda informacijo 
o izplačilu sredstev iz javnega razpisa o dodelitvi 
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v 
občini Vransko za leto 2010. Najprej obrazloži, da v ta 
namen Občina Vransko ne dobi posebnih proračunskih 
sredstev. Pove pa, da bo izplačilo sredstev za 
kmetijstvo po pogodbah izplačano takoj ko bo in če bo  
na račun Občine Vransko nakazan komunalni prispevek 
za projekt večstanovanjskih objektov vile Domino 
Čeplje. Plačilo le-tega pa kasni zaradi zastoja pri 
pridobivanju gradbenega dovoljenja. Župan je izrazil 
upanje, da bo gradbeno dovoljenje kmalu izdano. Pogoj 
za veljavnost gradbenega dovoljenja pa je predhodno 
poplačilo komunalnega prispevka, ki je bil planirani vir 
za poplačilo sredstev po razpisu in sklenjenih 
pogodbah. 

Ad 4) 

Pod točko razno predsednica sprašuje, kaj je potrebno 
za prodajo na kmečki tržnici. Pripravi se članek v 
Informatorju o prodaji na  kmečki tržnici. 

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri. 

Številka: 0113/2011-04                                                                     
Vransko, 18. 11. 2011 

Zapisala 
Rosita Papinutti l. r. 

Predsednica Odbora za kmetijstvo 
Nataša Urankar l. r. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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DEVETOŠOLCI NA DUNAJU
V sredo, 5. 10. 2011, smo se učenci 
9. razredov odpravili na zaključno 
ekskurzijo na Dunaj. Na pot smo 
krenili zgodaj zjutraj in imeli pred 
ciljem še dva postanka. Najprej smo 
si ogledali palačo Schonnbrun in pot 
nadaljevali z ogledom znamenitosti 
mesta. Sledilo je tisto, česar smo se 
najbolj veselili. Prater! Ker smo ime-
li na voljo le dve uri, smo se trudili v 
tem času obiskati čim več igral. Bilo 
je zelo zanimivo, razburljivo in za-
bavno. 

Anja Hribernik, 9.a-razred
Na Dunaju smo se imeli super. Ko 
smo se sprehajali po osrednjem trgu, 
se je tam veliko dogajalo. Neka-
teri  so se trudili zaslužiti z raznimi 
spretnostmi: od igranja nogometa, 
do živih kipov … Najboljši del te ek-
skurzije je bil vsekakor obisk Pratra. Bilo je noro in polno 
adrenalina, saj nismo vedeli, kaj lahko v tem zabaviščnem 
parku od »igral«  pričakujemo. Skratka, bilo je zelo raz-
burljivo, veliko smo tudi »cvilili«, malo od strahu, malo 
pa tudi od navdušenja. 

Natalija Golob, 9. b-razred
Najbolj mi je bila všeč Hundertwaserjeva hiša. Saj je bila 
po mojem mnenju zelo zanimiva in nekaj posebnega. 
Barve na hiši so zelo žive in pisane, da pritegnejo pozor-
nost. 

Anja Lončarek, 9. c-razred
Najbolj mi je bila všeč palača Schonnbrun, kjer smo si  
lahko ogledali v notranjosti veličastne sobe iz preteklosti.

Tea Pustoslemšek, 9. c-razred

Všeč mi je bila podzemna železnica, po njej smo se peljali 
iz središča mesta do Praterja.

Tomaž Padežnik, 9. a-razred
Ekskurzija na Dunaj je bila več kot lepa, enostavno je 
bila super. Imeli smo vodiča, ki nas je popeljal skozi zgo-
dovino Dunaja. Dunaj je zelo lepo mesto, vredno ogleda. 
Mislim, da nam je bilo najbolj všeč v Pratru, kjer smo se 
lahko »znoreli«. V spominu mi bo ostal Schonnbrun in 
njegova zgodovina.

Alenka Ljubič, 9. c-razred

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

Devetošolci na Dunaju

DEVETOŠOLCI NA DUNAJU

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE
V torek, 8. 11. 2011, smo se učenci 9. a, b in c razreda 
odpravili v Muzej premogovništva v Velenje. Ob 8.15 
smo se z avtobusom odpeljali proti Velenju. 
Pod vodstvom vodiča, ki nas je sprejel v »prizivnici«, 
smo se spustili daleč v globino jaška. Pred tem smo si 
nadeli rudarska oblačila, površnik, čelado, s sabo smo 
dobili tudi rudarsko malico. 
V podzemnih rovih smo si v uri in pol ogledali sliko-
vito predstavitev o tem, kako je potekalo delo rudarjev 
nekoč in kako poteka danes. S pomočjo simulacij in 
razstavnih eksponentov so nam približali zgodbo o pri-
dobivanju premoga nekoč in danes. 
Pred prehodom v moderni del muzeja smo se globoko 
pod zemljo okrepčali z rudarsko malico v jedilnici, ki je 
najgloblje ležeča jedilnica v Sloveniji. 
Po končanem ogledu smo se odpravili še na kratek spre-
hod okoli treh velenjskih jezer. 
Pa srečno! Devetošolci ob koncu ogleda Muzeja premogovništva Velenje
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DEVETOŠOLCI NA DUNAJU

PLANŠARJI DRUGI 
NA REGIJSKEM TEKMOVANJU

Učenci planinskega krožka OŠ Vransko – Tabor so se v 
soboto, 12. 11. 2011, udeležili 23. regijskega tekmovanja 
Mladi in gore v Bogojini. 
Mladi in gore je tekmovanje o poznavanju tematike 
gorništva, planinske šole in gibanja v gorah. 
Tekmovalo je sedemindvajset ekip. Planšarji – tako se je 
imenovala ekipa OŠ Vransko – Tabor – so teste odlično 
reševali. Dosegli so 86 točk in se uvrstili na 2. mesto. Tek-
movali so Nina Dolar, Žan Dolar, David Paulič in Tjaša 
Pikel. Z rezultatom so si priborili pravico tekmovanja na 
državnem tekmovanju, ki bo v mesecu januarju v Rušah.

Zlatka Bukovec, mentorica

Mladi planinci z mentorico Zlatko Bukovec

OSNOVNOŠOLCI NA LJUBLJANSKEM MARATONU
Učenci OŠ Vransko - Tabor so se tudi letos udeležili Ljubljan-
skega maratona. Kar 18 najbolj pogumnih, zagretih in dob-
rih tekačev se je odpravilo na preizkušnjo. 
V največjem številu so bili letos prvo- in drugošolci, ki so si 
za svoj tek okoli parlamenta in proti Cankarjevemu domu 
prislužili medaljo, majico in okrepčilo. Starejše učence je 
čakala nekoliko daljša proga, nagrada pa je bila enaka. Naša 
petošolca, ki nista tekla v svoji kategoriji od tretjega do petega 
razreda, ampak med šesto- in sedmošolci sta bila še posebej 
uspešna, saj sta tekla kar 2100 m namesto 1500 m in bila med 
starejšimi učenci med prvo tretjino v cilju. 
Naš tek se je zaključil z veselim obrokom v restavraciji 
McDonalds, kjer nas je pred objektiv postavila babica 
tretješolca, ki je s pomočjo njenega močnega navijanja in 
spodbujanja prav tako tekel in v svoji konkurenci premagal 
kar precej petošolcev. 
Vsem učencem iskrene čestitke in še veliko tekaških izzivov 
in užitkov.

Mentorici: Breda Čvan in Maja Jerman

GASILCI V VRTCU  
V oktobru, mesecu požarne varnosti, se je tudi v vrtcu 
Vransko dogajalo veliko stvari na to temo. Vse skupine so 
si ogledale gasilski dom, ki je v bližini vrtca. Tam so nam 
prijazni gasilci pokazali svoja oblačila, orodja in seveda av-
tomobil, ki je bil najbolj zanimiv s svojo sireno in lučkami. 
Preizkusili so se tudi v ciljanju tarče z ročno brizgalno 
(brentačo). Pogovarjali smo se o nevarnostih požara in o 
klicni številki 112. 
Otroci so si izdelali gasilske čelade oziroma kape, naredili 
pravo gasilsko cev, listali slikanice na temo gasilcev in še in 
še. Starejši otroci so nam celo prikazali pravo gasilsko vajo, 
ki je vsebovala tudi zdravstveni dom in policijsko postajo. 
Tako je teden hitro minil, ampak navdušenje nad gasilst-
vom je bilo preveliko, da bi končali. V opazovanju otrok 
nas ni potrebno biti strah za nove rodove gasilcev. 
Pa naj zaključim kar z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

Olga Slapnik

Osnovnošolci po maratonu

Gasilci v vrtcu
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ŠTUDIJSKA RAZSTAVA 
MLADE LIKOVNE UMETNICE 

LUCIJE HRASTOVEC
»Ars longa, vita brevis.« 

»Umetnost je večna, življenje je kratko.« 
(Hipokrat)

S Hipokratovim izrekom smo na Osnovni šoli 
Vransko - Tabor v petek, 11. 11. 2011, otvorili 
študijsko razstavo mlade likovne umetnice 
Lucije Hrastovec, študentke 4. letnika likovne 
pedagogike na mariborski pedagoški fakulteti 
in s tem poudarili pomen umetnosti za vsa 
obdobja človekovega življenja. Lucijina dela si 
lahko ogledate na vsakoletni razstavi v okviru 
pedagoške fakultete v Mariboru, razstavljala 
pa je tudi že v galeriji Nika Ignjatiča v Celju, 
v galeriji Media Nox v Mariboru, samostojno 
razstavo pa je imela tudi v Občinski knjižnici 
na Vranskem.
Lucija sama zase pravi, da bi se težko odločila, katera likovna 
zvrst ji je najljubša in v kateri najraje ustvarja, povedala pa je, 
da v zadnjem obdobju največ časa posveča oglju in grafiki. 
Tako smo si tudi na tej razstavi lahko ogledali več del v oglju, 
grafiki in  akvarelu. 
Razstava je tipičen primer študijske razstave in je zelo prim-
erna za osnovnošolske prostore, saj se učenci v osnovni šoli 
srečujejo z vsemi tehnikami in motivi z razstave. Tako lahko 
proučujejo značilnosti  tihožitja, krajine, portreta in drugih 
sodobnejših motivov. 
Otvoritvi razstave sta prisostvovali ravnateljica Osnovne šole 
Vransko – Tabor, ga. Majda Pikl, in likovna pedagoginja na 
šoli, ga. Marija Zagoričnik. Gospa Marija je povedala, da je 
ponosna na svojo bivšo učenko, in da si želi, da bi še kdaj 
pripravila kakšno podobno razstavo na šoli, ga. Pikl pa je 
poudarila pomen umetnosti, saj ta bogati naša srca in dušo. 
Mlada likovnica bo svoja dela predstavila tudi v Schwentner-
jevi hiši na Vranskem. Tokrat bo razstava namenjena  grafiki, 
razstavljene bodo tudi matrice, postavitev pa bo sodobna 
inštalacija. 
Zato, vljudno vabljeni na razstavo v šolo in  3. decembra, 
na »Ta veseli  dan kulture«, v Schwentnerjevo hišo na ogled 
grafik Lucije Hrastovec.

Katja Završnik

Lucija Hrastovec, Marija Zagoričnik, Majda Pikl, Katja Završnik (z desne)

TEDEN OTROKA V VRTCU VRANSKO
(3. 10. 2011-7. 10. 2011)

V začetku tedna otroka sta starejši dve skupini odšli v sa-
dovnjak g. Ludvika Krajnca obirat jabolka. Otroci so pri 
obiranju zelo uživali in se zraven še sladkali. Obrana jabolka 
smo odpeljali v vrtec.  Starejša skupina je iz njih naredila 
jabolčni zavitek. Ostala jabolka pa smo poleg drugega sad-
ja  prodajali na stojnici. Za plačilno sredstvo smo uporabili 
gumbe, ki smo jih sami izdelali. V tem tednu so potekale tudi 
delavnice, na katerih so otroci luščili fižol in koruzo ter izre-
zovali strašila iz buč. Izdelali smo dve veliki strašili iz slame, 
buč in starih oblačil, ki smo ju postavili na zelenico pred vho-
dom v vrtec. Za popestritev tedna otroka smo si vsi skupaj 
ogledali igrico AEIOU.

Irena, Simona, Darja
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NA MARTINOVANJU SMO SE IMELI LEPO
Martinovanje članov društva upokojencev, ki je bilo 
11. 11. 2011 ob 17. uri v gostišču Slovan, je po številu 
prisotnih preseglo naša pričakovanja. Preko sedemdeset 
udeležencev je napolnilo zgornjo dvorano.
Ob dobri hrani in pijači nas je zabaval trio Jožeta Križnika, 
ki po tradiciji že dolga leta skrbi za naše razpoloženje. V 
zabavnem delu nas je zabavala »dohtarca« iz Trbovelj, ki 
nas je nasmejala do solz.
Veselo je bilo tudi na plesišču. Kot posebna zanimivost 
se je na plesišču mladostno zavrtel najstarejši plesni par 
večera, gospod Jože Goltnik, 84 let, in Jožefa Križnik, 92 
let, skupaj stara 176 let.

Martinovanja se je udeležilo preko sedemdeset upokojencev

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

KK VRANI VRANSKO
9. avgusta smo Vrani začeli z 
dvomesečnimi pripravami na našo 
peto sezono. Poudarek treningov v 
tem obdobju je temeljil predvsem na 
telesni pripravi, odigrali pa smo tudi 
nekaj prijateljskih tekem z ekipami, ki 
nastopajo v višjih ligah. Na Vranskem 

smo gostili prvoligaško ekipo Hopsi s Polzele in pa Hrast-
nik, ki letos nastopa v 2. SKL. Težke tekme in peklenski 
treningi so poskrbeli, da smo odšli na prvo tekmo sezone 
polni optimizma. Gostovanje v Slovenski Bistrici pri 
enem izmed favoritov lige smo v napeti končnici dobili 
in napovedali boj za najvišja mesta na lestvici. V okto-
bru smo nanizali še dve visoki zmagi, doma proti ekipi 
Krka mladi in v Stožicah proti Union Olimpija mladi. 
Uspešno smo nastopili tudi v tekmovanju Pokal Spar, v 
3. krogu smo izločili ekipo ŠRK Koši iz Šentjurja in se 
uvrstili v 4. krog, kjer smo se pomerili z Elektro Šoštanj, 
eno najmočnejših ekip 1. SKL. Oktober smo zaključili 
brez poraza, v začetku novembra pa tri težke tekme in 
trije porazi. Najprej so nas na domačem parketu ugnali 
Domžalčani, na gostovanju v Šoštanju smo pričakovano 
izgubili proti Elektri, čeprav smo odigrali našo daleč 
najboljšo tekmo letos, končni izid srečanja je bil 73 : 69 
v korist domačinov. Še tretji poraz pa smo doživeli na 
Vranskem, ko so bili premočni za nas Nazarčani in to 
kljub odlični podpori s tribun, saj si je tekmo ogledalo 
preko 100 ljubiteljev košarke. Slabo voljo po porazu je ne-
koliko popravil g. Stojan Golob, ki je v Piceriji Golobček 
poskrbel za pogostitev celotne ekipe Vranov, za kar se mu 
iskreno zahvaljujemo.
V igri sami je sicer še opaziti veliko nihanj, kar je pov-
sem pričakovano, saj je v ekipi od lanske sezone prišlo do 
številnih sprememb. Zamenjali smo tudi logotip, novega 
nam je profesionalno izdelal Nik Smrke, in drese, katere 
sta priskrbela Klemen Felicijan (Žaga Felicijan) in Rok 
Šoštar (RO-KO Projekt), v izdelavi pa je nova spletna 
stran. Tudi pri nabavi nujno potrebne opreme za tre-
ning smo imeli nekaj pomoči. Z nabavo košarkarskih žog 
so se izkazali: Domen Beršnjak (profesionalni nogometaš 
z Vranskega), Goran Jurak (profesionalni košarkar), Žan 
Skok (vodja košarkarske šole Bodysolution iz Žalca) in 
podjetje Enanaena.com (športno podjetje). Košarka na 
Vranskem se razvija v vseh ozirih, pridno pa trenirajo 
tudi mlajši Vrani. Ekipa starejših pionirjev (U-14) je 

ravno zaključila premierno sezono v 2. SKL. V marcu 
2012 bomo poleg starejših pionirjev nastopili tudi z 
ekipo mlajših (U-12), zato vabim, da se nam na tre-
ningih pridružite vsi učenci in učenke OŠ Vransko, ki vas 
košarka veseli in bi se radi preizkusili na tekmah z vrst-
niki po celi Sloveniji.

 Žan Ocvirk

KK Vrani VransKo

Vabi na:

KAJ? Treninge košarke

KOGA? Vse osnovnošolce in osnovnošolke OŠ Vransko

KJE? V športni dvorani na Vranskem

KDAJ?

Pon. 7.00-8.05
Tor.  7.00-8.05
Sre. 14.30-16.00
Čet. 7.00-8.05 in 14.30-16.00
Pet. 7.00-8.05

V marcu 2012 začetek 2. SKL za fante U-14 in U-12!

Vse informacije na tel. 031-858-257 (ŽAN)

Zahvaliti se moramo tudi lastniku lokala gospodu 
Nenadu Filaču za njegov vsakoletni prispevek in seveda 
tudi organizatorki večera Bredi Rančigaj.
Vse kaže, da se bo ta tradicija uspešno nadaljevala tudi 
drugo leto.

Vlado Rančigaj
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

V nedeljo, 27. 11. 2011, ki je bila tudi nedelja Karitasa, smo v Župnijski Karitas Vransko praznovali 20. obletnico delo-
vanja. To pomembno obletnico smo se odločili praznovati skromno, vendar slovesno, s sodelovanjem pri sveti maši, 
predstavitvijo poslanstva in dela Karitas ter manjšo pogostitvijo. Sodelavke Pavla Felicijan, Marija Novak in Marija 
Blatnik so prejele priznanje za dvajsetletno prostovoljno  delo. 
Dvajsetletno delo nas je zaznamovalo s kar nekaj poplavami, neurji, požari, začetki pomoči na domu, gradnjo Našega 
doma, organizacijo in v zadnjih letih s sodelovanjem pri organizaciji srečanja starejših občanov, raznimi delavnicami, 
delitvijo hrane in šolskih potrebščin, zlaganjem oblačil, srečelovom itn., hkrati pa tudi z druženjem, prijateljstvom in  
medsebojnim sodelovanjem. 
Vsega tega ne bi bilo brez prostovoljcev, donatorjev in vseh ljudi dobre volje, ki ste nam na kakršen koli način stali ob 
strani in nam pomagali. HVALA VAM.
V letošnjem letu smo kot že nekaj let doslej izvedli srečelov na Anino nedeljo na Čreti. Hvala vsem donatorjem in vsem, 
ki ste kupili srečke. Skupaj z vami smo zbrali 1250,00 €, ki smo jih namenili pomoči potrebnim v naši občini, del pa za 
prizadete v neurju v Obsotelju. 
Trenutno nas v Župnijski Karitas deluje 25 prostovoljcev. V letu dni opravimo približno 2500 prostovoljnih ur in prevo-
zimo približno 500 brezplačnih kilometrov. S hrano, šolskimi potrebščinami, oblačili, plačilom položnic, nasveti, obiski, 
spremljanjem in fizično pomočjo pomagamo 330 posameznikom. 
V času priprave na božič bomo izvedli več delavnic, kjer bomo izdelovali vizitke, božične okraske in aranžmaje, krasili 
sveče in še kaj. Vse izdelke bomo ponudili v predbožičnem času na stojnici pred Tušem in cerkvijo. Vabimo vas k na-
kupu. Z izkupičkom bomo skupaj pomagali ljudem v stiski iz naše okolice. 
Karitas naj ne bi pomenila samo izmerjen čas in številke. Pomenila naj bi čas, ki ga ni  mogoče izmeriti in ljubezen do 
bližnjega, ki je ni mogoče kupiti.
Naj o našem delu spregovori slikovni kolaž.

Helena Golob
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Občinska knjižnica Vransko 

 
          | torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 | 
             | tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si | 

 
PRIREDITVE V MESECU DECEMBRU 

 
 3. 12. 2011–31. 12. 2011 –  BUKVARNA  »Knjige menjajo lastnike« 
 torek, 6. 12. 2011, ob 11. uri: Literarno druženje v Našem domu 
 torek, 13. 12. 2011, ob 18. uri: Pravljična ura z novoletno ustvarjalnico 

 
    

     Najtišje ure … so ure, ko se ne slišimo … so ure, 
   ko se ne vidimo. A vendar smo ves čas tu.  
        Kaj se dogaja z nami?  

 
SAVINJČANI BEREMO 2011/12  

 
Blagor ženskam, ki zmorete v teh časih z dušo kot kanglico zajemati iz najčistejših izvirov, ki v teh 
časih iz kraljičen na zrnu graha ne postanete tečne in depresivne ženske, in blagor moškim, ki ne 
dopustite, da se vaša moč Petra Klepca porabi za kaj drugega kot za to, da našo dolino spremenite v 
dolino moči in upanja.  
V tej veri vas vabimo k branju za bralno značko odraslih Savinjčani beremo, ki se v sezoni branja 
2011/2012 začenja na dan splošnih knjižnic, 20. novembra 2011. Naredili smo seznam branja. Kako 
slišne in kako vidne so vsebine, ki smo jih izbrali, boste presodili sami, radi bi le, da veste, da smo 
izbrali dobro.  
Naj povemo, da izbora za branje nismo prilagodili zalogi gradiva v knjižnicah naše knjižnične mreže, 
ampak izpovednosti, sporočilnosti, ganljivosti, duhovitosti, aktualnosti in še čemu. Če ne boste našli 
prostega izvoda za branje, si ga rezervirajte. Slej ko prej boste na vrsti. Čas  izposoje izbranih naslovov 
je skrajšan na dva tedna. Razpoložljivi izvodi bodo ves čas krožili med enajstimi enotami naše 
knjižnične mreže. Z vašo izkaznico si jih lahko sposodite v katerikoli enoti. A najbrž boste do maja  
2012, ko je predvidena zaključna prireditev, lahko prebrali vsaj pet naslovov od predlaganih.  
Knjižničarke v naših enotah že čakajo, da se včlanite. Strpnost naj bo naša  vrlina, kar zadeva izposojo 
gradiva za branje, kar pa zadeva branje samo, naj bo vrlina v tem, da preberemo, da smo dojemljivi, da 
povemo drugim in smo pri tem iskreni.  
 
V naši družbi bodo:
Mira Delavec: ŠEPET RDEČE ZOFE  
Miha Mazzini: GODBE in DUHOVI  
Metod Pevec: TEŽA NEBA  
Per Petterson: KONJE KRAST  
D'avenia Alessandro: BELA KOT MLEKO, RDEČA  
          KOT KRI  
Alenka Puhar: PRVOTNO BESEDILO ŽIVLJENJA  
Dževad Karahasan: SARA IN SERAFINA  
Nika Maj: KLIČEJO ME CIGAN  
Nuša Ilovar: POTOVANJE V GLOBINE  
Nada Polajžer: NAJTIŠJE URE  
Ljerka Bizilj: KRIVDA  
Aleksandra Veble: AL EKSANDRA, ALEKANEKA,    
       ALOHA ALEKANEKA  

Dušan Merc: PEDAGOŠKI TRIPTIH  
Fran Milčinski: PREŠERNOVE HLAČE  
Isabel Allende: AFRODITA  
Dušan Jovanović: NISEM  
Srdjan Valjarević: COMO  
Saša Vegri: NAROČJE KAMENČKOV  
Sara Gruen: VODA ZA SLONE  
Guus Kuijer: KNJIGA VSEH STVARI  
Prežihov Voranc: DEKLE Z MANDOLINO  
Kathryn Stockett: SLUŽKINJE  
Greg Mortenson: TRI SKODELICE ČAJA  
Tone Pavček: ČAS DUŠE, ČAS TELESA  
         oz. celotni opus za mladino in odrasle 
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Spoštovane volivke, spoštovani volivci!  
 
Sem Marjan Golavšek, vaš kandidat na listi Slovenske demokratske 
stranke na volitvah  za poslanca v Državni zbor Republike Slovenije.  
 
Pred nami je pomembna odločitev, komu zaupati vodenje naše države v 
teh težkih časih.  
Sam sem se za kandidaturo odločil v prepričanju, da lahko po svojih 
najboljših močeh prispevam svoj delež za lepšo prihodnost Slovenk in Slovencev. 
 
Za Savinjsko dolino je zelo pomembno, da ima v DZ predstavnika, ki  pozna potrebe občin in njihovih 
prebivalcev. Zato se bom še posebej zavzemal za: 
 
 zagotavljanje poplavne varnosti v Savinjski dolini  
 urejanje cestne infrastrukture 
 zagotavljanje pogojev za lokalno pridelavo  kvalitetne in varne hrane  
 primerno umestitev trase tretje razvojne osi 
 izboljšanje položaja in standarda ljudi v višinskih predelih Savinjske doline  
 
Slovenska demokratska stranka stavi na program 10+100. Nastal ni tik pred zdajci, kot pri drugih političnih 
strankah, ampak ga je široka in sposobna ekipa pilila tri leta. Naše prioritete so: pozitivna gospodarska rast, 
ustvarjanje novih delovnih mest in pravično delovanje države , kjer bodo vsi državljani in državljanke 
obravnavani enako. Naš vodilni cilj je večja blaginja ljudi. Dostojne plače in pokojnine! Zato bomo v mandatu, ki 
je pred nami, za večjo učinkovitost in uspešno soočanje s krizo potrebovali trdno vlado. SDS ponuja Sloveniji 
ekipo izkušenih ljudi, ki so svojim dosedanjim delom dokazali, da jim, kot je dejal dr. Jože Pučnik,  gre za stvar!  
 
Spoštovani prijatelji, znanci in vsi, ki želite, da bo v naši domovini zavladala pravičnost, da bodo mladi in vsi 
brezposelni dobili delovna mesta, da bo razvoj Slovenije končno šel v pravo smer, pridite 4. decembra 2011 na 
volišče in oddajte glas zame.  
 
Glas zame pomeni tudi glas za Savinjsko dolino, zato obkrožite zaporedno številko 9.  
 

»Za konkretne izzive                        
je pametno imeti  
konkretne rešitve.«                        

SDS in Vaš kandidat 
Marjan Golavšek 

  
1 

 
 

Občina Vransko in Planinsko društvo Vransko vabita na tradicionalni božični pohod na Čreto, 
ki bo v petek, 25. 12. 2011, z zborom ob 17. uri pred občinsko stavbo.  

Poskrbljeno bo za topli obrok. 
 

PLANINSKI DOM NA ČRETI JE ODPRT VSAKO SOBOTO, NEDELJO IN 

PRAZNIK. NINA VAS PRIČAKUJE Z OKUSNIMI JEDMI, 

RAZNOVRSTNO PIJAČO IN TOPLO BESEDO. 

 

VABLJENI. 

PD VRANSKO 
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IZ NAŠE ŽUPNIJE 
MAŠE OB PRAZNIKIH MED TEDNOM  
bodo ob 7., 10. in 17. uri v zimskem času oz. ob 18. uri v poletnem času. 
DOBRODELNI KONCERT 
Na dobrodelnem koncertu, ki smo ga organizirali v času farnega praznika, je bilo zbranih 
4850 €, od tega je bilo 1382 € stroškov. Vsem, ki ste pomagali pri izvedbi in se udeležili 
koncerta, se iskreno zahvaljujemo. 
OBNOVA ZVONIKA 
Celoten znesek obnove zvonika župnijske cerkve znaša 232.000 €. Po zadnjem obroku 
kredita dolg znaša 94.000 €. Vse ostale obveznosti smo že poravnali. Hvala vsem, ki ste 
pripravljeni sodelovati s svojimi darovi pri obnovi župnijske cerkve. 
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE CERKVE 
Na prvo adventno nedeljo, 27. 11., bodo člani Župnijskega pastoralnega sveta in ključarji 
prejeli koledarje, ki  jih bodo delili po zaselkih in trgu ter pobirali prostovoljne prispevke za 
obnovo župnijske cerkve. 
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
Naslednja seja ŽPS bo 15. 12. ob 19. uri. 
MIKLAVŽEVANJE 
bo v ponedeljek, 5. 12., ob 17. uri v farni cerkvi. Miklavž bo obdaril vse otroke, ki mu bodo 
napisali pismo. Stroški »poštnine« znašajo 10 €. 
ŽUPNIJSKA DUHOVNA OBNOVA 
V adventnem času bomo imeli župnijsko duhovno obnovo v soboto, 17. 12., in sicer ob 10. 
uri za otroke in ob 18. uri za odrasle. Vodil jo bo Janez Turinek. 
DAN BIRMANCEV 
V prostem času bomo pripravili dan birmancev. Duhovna obnova birmancev in staršev pred 
prejemom zakramenta bo zanimiva, saj bomo k sodelovanju povabili goste in animatorje. 
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OTVORITEV NOVIH PROSTOROV FIZIOTERAPIJE
Spoštovane občanke in občani Občine Vransko,
z veseljem vas obveščam, da bo v ponedeljek, 5. decembra 2011, v Zavodu sv. Rafaela Vransko otvoritev prostorov za izvajanje 
splošne in specialne fizioterapije. 
V ponedeljek, 5. decembra, in v torek, 6. decembra, bomo od 10.00 do 15.00 na dnevih odprtih vrat predstavili ponudbo klasičnih 
in specialnih fizioterapevtskih tehnik in posameznih paketov storitev.
V prostorih fizioterapije vam bo omogočen učinkovit fizioterapevtski program s celostnim pristopom in z vključevanjem nasled-
njih učinkovitih metod in tehnik:
•	 cyriax ortopedsko medicino, odlično metodo pri akutnih in kroničnih obolenjih ter pri vseh vrstah   poškodb
•	 specialne terapevtske tehnike hrbtenice
•	 ročno terapijo miofascialnih žariščnih ali bolečih točk
•	 terapevtska vadba za stabilizacijo trupa in sklepov
•	 individualno pasivno razgibavanje po različnih poškodbah
•	 individualne aktivne ali asistirane vaje za hrbtenico in vse sklepe
•	 specialne terapevtske in sprostilne masaže
•	 učenje sprostilnih tehnik pri različnih zdravstvenih težavah
•	 učenje pravilnega dihanja in dihalne vaje
•	 elektroterapija - protibolečinska terapija z IFT, DD, TENS
•	 terapija z ultrazvokom
•	 biostimulacija z vrhunskim terapevtskim laserjem
•	 terapija z toplimi termopak oblogami 
•	 individualno svetovanje ter priprava fizioterapevtskega programa pri težavah z osteoporozo, inkontinenco urina (težave z 

uhajanjem urina) ter bolečino v križu
•	 fizioterapija na domu (kadar vaše stanje ne omogoča, da bi me obiskali, se lahko dogovorimo o fizioterapevtski obravnavi na 

domu, predvsem pri stanjih po preboleli  možganski kapi ali drugih obolenjih)
  
Delovni čas: • ponedeljek od 12.00 do 19.00
  • torek od 8.00 do 15.00
	 	 • sreda od 8.00 do 14.00
  • četrtek od 8.00 do 14.00
  • petek od 8.00 do 14.00

ZDRAVJE JE V VAŠIH ROKAH, ZATO STORITE NEKAJ ZASE IN ZA DOBRO POČUTJE!

Prijazno vabljeni!
                                                         Simona Novak, diplomirana fizioterapevtka
        GSM:   051 383 083
        e-naslov: novak.simona29@gmail.com

Športno društvo Vransko – ženske

vabi na

TRADICIONALNI 
MIKLAVŽEV TURNIR

V ODBOJKI

v soboto, 3. 12. 2011, 
ob 10. uri 

v Športni dvorani Vransko.

BOŽIČNA ZGODBA NA VRANSKEM
Folklorna skupina Mihtin Vransko 

vabi na 
ogled živih jaslic,

ki bo 24. 12. 2011 pred polnočnico.

Dobimo se pod kostanji, pred gostiščem Slovan na Vranskem.

Med ogledom se boste lahko ogreli tudi s kozarčkom 
»kuhančka«.

Vljudno vabljeni.
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NAPOVEDNIk

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
NOVEMBER 2011 

 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 
2. 12.  
11.30 

OTVORITEV RAZSTAVE GRAFIK  
Lucije Hrastovec 

Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko in  
OŠ Vransko - Tabor 

3. 12. 
10.00-13.00 

DAN ODPRTIH VRAT 
»TA VESELI DAN KULTURE« 

Schwentnerjeva 
hiša, gasilska zbirka 
(poslovna stavba Inde), 
etnološka zbirka (pri 

Ludviku Piklu) 

ZKTŠ Vransko 
 

3. 12. 
10.00 

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR 
V ODBOJKI 

Športna dvorana  
Vransko 

ŠD Vransko - ženske 

3. 12. 
10.00 

Otroški abonma 
MEDVEDEK NA OBISKU 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ Vransko 

3. 12.- 
31. 12. 

BUKVARNA 
»Knjige menjajo lastnike« 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

5. 12. 
17.00 

MIKLAVŽEVANJE Farna cerkev 
sv. Mihaela 

Župnija Vransko 

6. 12. 
11.00 

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM 
DOMU 

Naš dom Občinska knjižnica 
Vransko 

10. 12. 
19.00 

Košarka 
 VRANI VRANSKO : NONA LENART 

Športna dvorana 
Vransko 

KK Vrani Vransko 

10. 12. 
19.30 

Gledališki abonma 
ŽALUJOČI OSTALI 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ Vransko 

13. 12. 
18.00 

PRAVLJIČNA URA Z NOVOLETNO 
USTVARJALNICO 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

24. 12. 
pred polnočnico 

ŽIVE JASLICE Trg Vransko – pod 
kostanji 

Mladinska folklorna 
skupina Mihtin 

25. 12. 
17.00 

BOŽIČNI POHOD NA ČRETO Start pred občinsko 
stavbo 

Planinsko društvo 
Vransko 

26. 12. 
16.00 

PROSLAVA OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Kulturni dom 
Vransko 

Občina Vransko 



 


