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OBČINSKI INFORMATOR

številka 79
Vransko, 31. 5. 2012

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: Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov

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

Naslednja številka izide 29. 6. 2012. 

Prispevke zbiramo do 15. 6. 2012 preko platforme 
MojaObčina.si.

Fotografije:  Arhivi ZKTŠ Vransko, Občine Vransko, OŠ Vransko  – Tabor, Tone Tavčar, Dani Jesenik, Suzana 
Blatnik, Valerija Jerman, Florjan Rojnik, Rosita Papinutti, Knjižnica Kamnik, Frenk Železnik, Franc Sušnik, Vlado 
Rančigaj, Simona Novak, Mateja Remic, Energetika Vransko, Joži Šmit, Mitja Papinutti, Alenka Bogataj, Kulturno 
društvo Vransko, Matična knjižnica Kamnik, Milan Brišnik
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ROMANje NA BRezje
Romanje na Brezje v organizaciji Janka Potočnika iz Zabuko-
vice poteka že dvanajst let. V tem času je nekaj romarjev stal-
nih, nekaj novih, nekateri so bili samo enkrat, nekaj pa nas je 
bilo letos prvič tudi z Vranskega. Nekateri romarji so svojo pot 
pričeli že v petek, 4. maja, iz različnih krajev Savinjske doline: 
Zabukovice, Založ, Dobrne, Šentilja pri Velenju, Gomilskega, 
Tabora in Grajske vasi. 

Prvi del poti so romarji zaključili v Motniku okoli 19. ure. 
Posebnost prvega dne je spanje na Španovem seniku. 
V zgodnjem sobotnem jutru se nas je pet Vranšanov odpravi-
lo na pot proti Motniku, kjer smo se priključili ostalim romar-
jem. Pot smo nadaljevali skozi Tuhinjsko dolino, Kamnik, vse 
do samostana v Adergasu blizu Cerkelj na Gorenjskem, kjer 
smo prenočili. Na nedeljsko jutro smo pot nadaljevali do Brez-
ja, nekateri z ožuljenimi in utrujenimi nogami. Vreme nam v 
zadnjem delu poti ni bilo najbolj naklonjeno, kar pa nam ni 
vzelo dobre volje in vztrajnosti. 
V cerkvi Marije pomagaj na Brezju je bila ob 14. uri sveta 
maša za vse romarje, ki smo prišli na Brezje, bodisi peš bodisi 
z avtomobilom. 
Približno 85 km (iz Vranskega) dolgo romarsko pot na Brezje 
je letos pod vodstvom Janka zaključilo 21 romarjev. Za to ro-
manje lahko rečemo, da je že tradicionalno in je za nekatere 
nekakšen osebni izziv: »Ali bom zmogel?« 

Suzana Blatnik 

KReSOvANje NA LOČIcI
Športno-rekreativno društvo Ločica in krajani Ločice že več 
let skupaj pripravljajo kresovanje v Ceretovem lazu. Tudi le-
tos se nismo izneverili tradiciji in smo v čast praznika dela 
pripravili velik kres. Zbralo se nas je lepo število in ob hrani 
in pijači se nam ni nikamor mudilo.

Rosita Papinutti

KReSOvANje
Na predvečer mednarodnega praznika delavstva so tudi v 
naši občini zagoreli številni kresovi. Literarno društvo LIvRA 
je svoje člane povabilo na kresovanje na vrt predsednika 
društva, Franca Železnika, v Brode.

TRAdIcIONALNI pRvOMAjSKI 
MedOBČINSKI pOhOd

Več kot deset let se že pohodniki iz občine Vransko in od 
drugod udeležujejo tradicionalnega  pohoda ob 1. maju, 
prazniku dela. 
Ob 9. uri je zbor pri Jozek, Vransko 1, od koder nas pot vodi 
na Brce in Jakov Dol, kjer nas vedno gostoljubno postrežejo 
družine Štrajher, Kapus in Mežnar. Občinsko mejo prestopi-
mo na Slapeh, kjer pripravi Turistično društvo  Motnik 
srečanje pohodnikov. Na srečanju nas pričakata jedača in 
pijača. Pot nadaljujemo na Koprivno, Belo, Motnik, Brezovi-
co, Jakov Dol in zaključimo na Ločici pri Vranskem. 
Lepo vabljeni tudi prihodnje leto!

Rosita Papinutti

Ena “gasilska” ...
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ABONMAjSKA SezONA 2011/12
V petek, 18. maja, smo s koncertom Večer slovenskih ever-
grinov zaključili peto abonmajsko sezono. Glasbeni abonma 
smo začeli s Koledarjem narodno-zabavnih ansamblov 2012, 
ko so se v Športni dvorani Vransko predstavili najuspešnejši 
ansambli tovrstne glasbe, ter zaključili s prelepimi in večnimi 
slovenskimi popevkami, kot so: Zvončki in trobentice, Pegas-
to dekle, Zemlja pleše, Ne čakaj na maj, Poletna noč, Ribič, 
ribič me je ujel, Med iskremi ljudmi, Dan ljubezni, Savinjska 
dolina, Ljubim te, Slovenija zelena, Mati, bodiva prijatelja, 
Za ljubezen hvala ti, Trideset let ...  Na januarskem abonma-
jskem koncertu so nas člani Kvarteta Akord navdušili tako s 
takti argentinskega tanga kot madžarskega čardaša ter zvoki 
ciganske glasbe, ob dnevu žena pa smo ob zvokih dalmatin-

ske glasbe s Klapo Kampanel in zborom Popseslish zahre-
peneli po morju in soncu. Gledališki abonma smo zaključili 
sredi marca z nekoliko resnejšo komedijo Malomeščanska 
svatba, ki je pravzaprav nadomestila v programu napoveda-
no Transvestitsko svatbo. Za slednjo, ki je odpadla zaradi 
kadrovskih težav v KD Tuhinj, nam je žal, toliko bolj, ker 
smo bili postavljeni pred dejstvo tik pred zdajci in nismo 
imeli prav posebne izbire med ponudbami. Predtem smo 
bili od konca oktobra vsak mesec priča petim sproščenim, 
situacijskim komedijam: Zbeži od žene, Ostani na zajtrku, 
Žalujoči ostali, Charleyeva teta ter Seks in ljubosumnost. V 
otroškem abonmaju so otroci prisluhnili zgodbi Medvedek 
na obisku, lutkovni pravljici o Povodnem možu, spoznali 
dogodivščine Pike Nogavičke, se seznanili, kako ravnati ob 
naravnih nesrečah ter aktivno sodelovali v Papijevem cirku-

ZGODILO SE JE ... 

Pika Nogavička, Malomeščanska svatba, klapa Kampanel in Večer slovenskih evergrinov

KONceRT ThYSA GROBeLNIKA - MUSIcA SAcRA
V soboto, 5. maja, je v Cerkvi sv. Mihaela na Vranskem 
potekal koncert mladega glasbenika Thysa Grobelnika z 
naslovom Musica Scara. Koncert je organiziralo Kultur-
no društvo Vransko. 

Thys Grobelnik je svojo glasbeno pot začel pri  sed-
mih letih, ko se je vpisal v glasbeno šolo, smer  kla-

vir, pri gospe Mojci Florjančič. V  osmem razredu se 
je prvič srečal s čembalom, ki ga je popolnoma prev-
zel. Danes se izobražuje na I. gimnaziji v Celju, glasbena 
smer čembalo, pod mentorstvom gospe Irene Kralj. Thys 
sklada od svojega 12. leta. Njegov opus obsega skladbe 
za orkester, orkester in zbor, solo instrumente in druge 
razne komorne zasedbe, vse v neobaročnem slogu. 
V sklopu koncerta se je sočasno predstavil s svojo razsta-
vo tudi mladi umetnik, glasbenik in slikar Tim Zazijal. 
Že v času obiskovanja osnovne šole je pridobil prvi res-
ni stik s slikarjem, ko se je leta 2006 vpisal v slikarsko 
šolo mojstra Rudolfa Španzla, Chiaro Scuro. Tam mu je 
Rudi  Španzel kot mentor razodel skrivnosti likovnega 
sveta v Novem Celju, kjer je tudi prvič razstavljal. Kljub 
odločitvi, da se poda v glasbene vode, ga še vedno sprem-
lja strast do slikanja, zato se še vedno izpopolnjuje v sli-
karskih tehnikah. 
Thys Grobelnik se je ob koncu čudovitega glasbenega 
večera zahvalil vsem, ki so kakor koli pripomogli k reali-
zaciji koncerta, posebej še Kulturnemu društvu Vransko 
in Damijani Podbregar, g. župniku Jožetu Turineku, vsem 
mentorjem, zboru in vsem, ki so ta večer prišli poslušat 
njegova avtorska glasbena dela. 

Damijana Podbregar

pRvOMAjSKO SReČANje NA ČReTI
Kot že vrsto let doslej so se tudi letos številni planinci in po-
hodniki zbrali na prvomajskem srečanju na Čreti, ki hkrati 
pomeni tudi  uvod v praznovanje občinskega praznika 
Občine Vransko. Družabno srečanje pri planinskem domu 
je sledilo po sveti maši v cerkvi Matere Božje in po prvoma-
jski slovesnosti pri spomeniku padlim NOB. V kratkem kul-
turnem programu so nastopili učenci OŠ Nazarje, sprego-
vorila pa sta tudi županja Občine Nazarje Majda Podkrižnik 
in župan Občine Vransko Franc Sušnik.
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pOzOR, vISOKe peTKe
Oblikovalka čevljev Alja Novak Viryent, ki ima delavnico na 
Vranskem, in Zavod Varna pot sta organizirala dobrodelni 
projekt »Pozor, visoke petke«. 
Med drugim sta pripravila razprodajo enkrat ali nikoli 
nošenih čevljev ter dražbo 90 parov čevljev znanih Slovenk 
z imenom Čajanka v visokih petkah, ki jo je vodil Vid 
Valič. Najvišji znesek, 350 evrov, je ponudilo podjetje Dines 
club Slovenija, in sicer za par Aljinih čevljev, imenovanih 
Spominčice. 
Glavni cilj dobrodelne dražbe in razprodaje čevljev je bil s 
promocijo mode in lepote ozaveščati o varnosti v cestnem 
prometu. Z akcijo so želeli sporočiti, da vožnja v visokih pet-
kah ni varna in da se je potrebno, preden se odpeljemo, pre-
obuti v čevlje brez pete. 

T. Tavčar 

TedeN vSežIvLjeNjSKeGA UČeNjA 
vezeNINe IN SveT FOTOGRAFIje

V tednu, ki je za nami, so se v podjetju Energetika Vransko 
v okviru tedna vseživljenjskega učenja odvili tudi zanimivi 
dogodki. 
V sredo, 9. maja 2012, smo si lahko ogledali razstavo vezenin 
s prikazom izdelave, kjer so izpod rok vezilj nastajale čudovite 
mojstrovine. 
Istega dne so v popoldanskem času vsi tisti, ki jih zanima fo-
tografija, lahko pridobili informacije in praktične nasvete na 
področju fotografiranja na predavanju z naslovom Kako nas-
tane lepa fotografija. Ob koncu predavanja so si udeleženci 
lahko ogledali tudi razstavo črno-belih umetniških fotografij 
na temo AKT.

Energetika Vransko

Alja Novak Viryent in Vid Valič, ki je vodil prireditev.

Razstava umetnin izpod rok vezilj

evROpSKI SONČNI dNevI 
dAN OdpRTIh vRAT eNeRGeTIKe

V okviru “Evropskih sončnih dni” smo imeli v podjetju En-
ergetika Vransko organiziranih več dogodkov. 
V ponedeljek in torek, 7. in 8. maja 2012, je bil v Energetiki 
Vransko dan odprtih vrat. Vsi zainteresirani so si lahko ogle-
dali in pridobili različne informacije o sistemu daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso z nadgradnjo sprejemnikov 
sončne energije, sončne elektrarne ter druge splošne infor-
macije o področjih, na katerih deluje  Energetika Vransko. 
V sredo in četrtek, 9. in 10. maja 2012, pa so nas v sklopu 
projekta  “OTROCI SONCA” obiskali otroci 1. razreda OŠ 
Vransko in otroci Vrtca Vransko. 
Z velikim zanimanjem in kupom uporabnih informacij na 
temo obnovljivih virov, elektrarna in kotlovnica na lesno bio-

maso smo si ogledali vse omenjene naprave in sisteme ter 
si del obiska popestrili z barvnim ustvarjanjem na listu pa-
pirja in na dvorišču Energetike Vransko d. o. o.

Energetika Vransko

Skupna fotografija z županom

su. Z osnovnošolci zadnjega triletja smo dvakrat obiskali 
Lutkovno gledališče Ljubljana, kjer smo si ogledali predstavi 
Pink in Kamni. V okviru izvenabonmajske ponudbe pa smo  
v SNG Maribor uživali v  opereti Vesela vdova. Upamo, da 
ste se obiskovalci abonmajskih prireditev imeli lepo v naši 
družbi in se nam boste v jeseni zopet pridružili. Programe 

že sestavljamo, veseli pa bomo tudi vaših predlogov. Lahko 
nas pokličete na tel. št. 703 12 11, nam pišete po elekronski 
pošti na: zkts.vransko@siol.net ali na naslov: ZKTŠ Vransko, 
Vransko 134. 

Suzana Felicijan Bratož
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SLAvNOSTNA SejA OBČINSKeGA SveTA 
S pOdeLITvIjO OBČINSKIh pRIzNANj

Maj je mesec, ko Občina Vransko praznuje svoj praznik. 
V mesecu maju je namreč leta 1868 Vransko prejelo trške 
pravice z grbom, ki je vklesan na pročelju nekdanje občinske 
hiše. Pridobitev teh pravic je ena pomembnejših prelomnic 
v zgodovini Vranskega, zato ta dogodek posebej slovesno 
praznujemo tudi s slavnostno sejo občinskega sveta in pode-
litvijo občinskih priznanj. 

priznanja Občine vransko so prejeli: ekipa planinskega 
društva vransko v sestavi Nine Dolar, Tjaše Pikel, Davida 
Pauliča in Žana Dolarja  ter mentorice Zlatke Bukovec za 
doseženo 1. mesto na 23. državnem tekmovanju »Mladina in 
gore«, v konkurenci 24 skupin mladih planincev od 6. do 9. 
razreda iz vse Slovenije; mladinska ekipa Gasilskega društva 
vransko v sestavi Nike Verdelj, Nejca Ropasa in Luka Slap-
nika ter mentorja Martina Reberška za osvojeno 1. mesto na 
10. državnem kvizu gasilske mladine Slovenije 19. 11. 2011, v 
konkurenci 29 ekip iz celotne Slovenije. 
plaketo Občine vransko so prejeli Karol Farčnik za prosto-
voljno delo poverjenika za območje Vranskega, saj to zahtevno 
dolžnost opravlja vestno, odgovorno in požrtvovalno. Že tretje 

mandatno obdobje je član Izvršnega odbora Medobčinskega 
društva invalidov Žalec, kjer s čutom za socialne razmere 
in stiske posameznikov daje koristne in konkretne pobude 
za različne oblike pomoči; Franc Lesjak za uspešno delo na 
kulturnem področju kot vodja seksteta oz. okteta Sv. Mihaela 
Vransko in Mešanega pevskega zbora Vransko. Pod njegovim 
vodstvom se je bistveno izboljšala kvaliteta zborovskega petja, 
za kar sta zbora prejela različna priznanja; Anton jošt za dol-
goletno nošenje državnega simbola – zastave. Zastavonoša 
je vse od leta 1976, ko se je ta simbol uradno pričel upora-
bljati pri vsaki pogrebni slovesnosti. Tako je z vsem potreb-
nim spoštovanjem prisostvoval skoraj vsem 1042 pogrebom, 
ki so se na Vranskem zvrstili od takrat do danes, pri tem je 
kot vodilni zastavonoša poskrbel tudi za potek obreda; An-
drej Blatnik za dolgoletno delo na gasilskem področju, od 
leta 2008 uspešno opravlja tudi funkcijo poveljnika društva in 
je evidentiran kot kandidat za vodilno funkcijo na naslednjih 
volitvah. Zelo prizadevno, z veliko vloženega truda in proste-
ga časa je vodil obnovo ostrešja in strehe, v zadnjem obdobju 
pa obnovo temeljev in fasade na gasilskem domu v Prekopi, ki 
je z novo podobo v ponos kraju in širši okolici. 
Grb Občine vransko sta prejela Franci in Iva poznič za 
uspešno delo na gospodarskem področju. Začetki Frizerstva 
Poznič na Vranskem segajo v leto 1951. Obrtno dejavnost 
je po očetu leta 1971 prevzel sin Franci Poznič in s tem pri 
21 letih postal najmlajši samostojni obrtnik v takratni občini 
Žalec. Od leta 1975 dalje se frizerski salon nahaja v prenov-
ljeni bivši občinski stavbi, ki jo še danes nad vhodnim por-
talom krasi grb Vranskega. Vsa leta je frizerski salon redno 
zaposloval najmanj tri osebe, frizerski mojster Franci Poznič 
pa je v svoji aktivni delovni dobi izučil 13 mladih frizerk. Svoj 
poklic je opravljal strokovno in z velikim veseljem. Salon je 
vedno sledil novostim in modnim trendom, kar so znale 
ceniti zahtevnejše stranke, ki so na Vransko prihajale tudi od 
drugod. Zaradi njegove bolezni je zadnjih 20 let frizerski sa-
lon Figaro uspešno vodila žena, gospa Iva Poznič. Gospod in 
gospa Poznič sta bila aktivna krajana in sta spoštovana občana 
Občine Vransko. Gospod Franci Poznič je bil član Sveta Kra-
jevne skupnosti Vransko in predsednik Prosvetnega društva 
Vransko. 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

Katja Završnik

Prejemniki priznanj z županom
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RAzSTAvA MAKeT SLOveNSKIh KOzOLcev 
MOjSTRA FRANcA pOGAČARjA

Na Vranskem se je v dnevih med 11. in 13. majem odvijala 
razstava maket slovenskih kozolcev mojstra Franca Pogačarja.
Franc Pogačar iz Ljubljane se že vrsto let ukvarja z izdelavo 
maket slovenskih kozolcev. S svojimi natančno izdelanimi 
maketami pomaga ohranjati del slovenske ljudske stavbne 
dediščine, na katero se v zadnjem času pozablja.
Njegove makete so izdelane v razmerju 1 : 25 in natančno 
posnemajo izvirnik. Sestavni deli posameznega kozolca so 
izdelani povsem ročno, kar vključuje tudi miniaturno klesan-
je. Vsi deli so pomanjšani v izbranem razmerju, enako velja 
tudi za strešno kritino.

Franc Pogačar predstavlja svoje miniaturne kozolce na bi-
enalnih razstavah domačih in umetnostnih obrti v Slovenj 
Gradcu in Ljubljani ter drugje po Sloveniji, sodeluje na 
natečajih Turistične zveze Slovenije in z nekaterimi šolami ter 
fakultetami. Za svoje delo je prejel najvišje priznanje Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije »zlata vitica«. 
Danes postaja kozolec tista dediščina, na katero moramo biti 
še posebej ponosni in jo moramo ohranjati, saj je to arhitektur-
na posebnost slovenskega prostora in prepoznavna značilnost 
slovenske pokrajine, zato imamo tudi na Vranskem v seznam 
nepremične kulturne dediščine kot profano (posvetno) stavb-
no dediščino vpisanih 24 kozolcev z območja občine Vransko, 
ki se v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine varu-
jejo v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko. 

Katja Završnik

dOpOLNITev SISTeMA dALjINSKeGA 
OGRevANjA S SISTeMOM zA IzKORIšČANje 

SONČNe eNeRGIje 
OdpRTje SOLARNeGA SISTeMA

Na Vranskem je bil leta 2004 zgrajen sistem daljinskega ogre-
vanja na lesno biomaso. Kmalu se je pokazala potreba po 
dopolnitvi sistema, da bi se optimaliziralo njegovo delovanje 
in s tem zadržala ugodna cena toplote za ogrevanje in pripra-
vo tople sanitarne vode, v primerjavi s sistemi, ki kot energent 
uporabljajo fosilna goriva. V okviru delovanja grozda za traj-
nostni razvoj in obnovljive vire je nastala ideja o dopolnitvi 
sistema daljinskega ogrevanja s sistemom za izkoriščanje 
sončne energije. V ta namen je bila načrtovana postavitev 
850 m2 toplovodnih sprejemnikov sončne energije in hra-
nilnika toplote, velikosti 100 m3. Zaloga toplote v hranilniku 
odgovarja moči vršnega kotla 1 MW. Vključitev dodatnega 
hranilnika toplote je pomembna tudi za delovanje sistema 
daljinskega ogrevanja, saj je tako omogočena kompenzacija 
moči pri prehodu sistema z nočnega v dnevno obratovanje 
in s tem pokrivanje jutranjih konic porabe. 
Sistem za izkoriščanje sončne energije je namenjen pred-
vsem oskrbi sistema daljinskega ogrevanja s potrebno top-
loto za pripravo tople sanitarne vode pri porabnikih v ob-
dobju izven ogrevalne sezone, v prehodnih obdobjih v 
ogrevalni sezoni pa tudi kot podpora sistemu daljinskega 
ogrevanja. Na ta način pričakujemo, da bo cena za toploto 
iz sistema daljinskega ogrevanja za porabnike ugodnejša 
od cene toplote, pridobljene v lokalnih generatorjih toplote. 
Pričakovana količina toplotne energije, pridobljena iz so-
larnega sistema, znaša približno 190 MWh/leto. V poletnem 
obdobju bo sistem pokril okoli 70 % potreb po toploti in v 
obdobju ogrevalne sezone prispeval pribl. 30 % toplote v sis-
tem daljinskega ogrevanja. Pričakovana vračilna doba inves-
ticije je okrog 12 let, po tem obdobju pa je energija sončnega 
sevanja brezplačna. Pričakovani dobiček v 25-letnem delo-
vanju sistema znaša  ok. 662.000 evrov. Z delovanjem tega 
sistema bomo letno prihranili 27 000 litrov kurilnega olja in 
zmanjšali izpuste CO2 v ozračje za okoli 96 ton. 
Sistem je izvedlo podjetje S.O.L.I.D. iz Gradca, ob sodelovan-
ju izvajalcev in strokovnjakov iz Slovenije. Vrednost celotne 
investicije je 430.000,00  evrov, deloma iz lastnih sredstev, 
deloma ob podpori države Slovenije. 
Svečana otvoritev prvega tovrstnega solarnega sistema v 
Sloveniji, ki dopoljnjuje daljinsko ogrevanje na biomaso, je 
bila v petek, 11. maja 2012. 

FLORjANOvA MAšA
V nedeljo, 13. maja, so se gasilci zbrali na tradicionalni Flor-
janovi maši v farni cerkvi sv. Mihaela  na Vranskem.

Zbor gasilcev
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URADNE OBJAVE 
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Vransko, 31. maj 2012                  Številka 19/2012          

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja RE06-3 - Ferme 

OBJAVE 

 
2. NAMERA o prodaji nepremičnine 471/1 k.o. Prekopa 
 
3. NAMERA o prodaji nepremičnine 361/11 k.o. Vransko 
 
4. NAMERA o prodaji nepremičnine 359/11 k.o. Vransko 
 
 

AKTI 

1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja RE06-3 - Ferme 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) in na podlagi 29. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 
53/10) je župan Občine Vransko dne 23.05.2012 sprejel 

S K L E P 
    o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja RE06-3 – Ferme 
 

1. člen  
(splošno) 

(1) S tem sklepom določa župan Občine Vransko začetek 
in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja RE06-3 – 
Ferme. 

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o 
prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in 
podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili 
tega zakona. 

(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se 
smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na 
podlagi ZUreP-1. 

 

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 

(1) Na osnovi Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) je območje, ki je 
predmet OPN Vransko predvideno za urejanje z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom. 

(2) Obravnavana enota urejanja je po prostorskih aktih 
občine Vransko opredeljena kot stavbno zemljišče na 
območju stanovanjske gradnje.   

Investitor Zdenka Ferme, Limovce 7a, 1222 Trojane, je 
dala pobudo za izdelavo OPPN za  parcele št. 120/9, 
120/10 in 120/11, vse k.o. Ločica. V naravi obravnavano 
območje predstavlja travnik v rahlem naklonu proti jugu in 
jugovzhodu. Investitor ima na obravnavanem območju 
namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo treh stanovanjsko 
poslovnih objektov. Ker lastnik preostalih zemljišč v tem 
naselju trenutno ne načrtujejo izdelave OPPN za celotno 
območje se prične s postopkom priprave OPPN samo za 
navedene parcele. 

3. člen  
(vsebina in oblika OPPN) 

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za 
gradnjo treh stanovanjsko poslovnih objektov na zemljišču 
parc. št. 120/9, 120/10 in 120/11, vse k.o. Ločica, v velikosti 
3625 m².  

(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del. 

(3) OPPN bo vseboval načrt parcelacije. 

(4) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki. 

 
4. člen  

(način pridobitve strokovnih podlag) 

(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta 
mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih 
podlag, na katerih bodo temeljne rešitve: 

- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in 
posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje 
vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in 
okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in 
utemeljitvijo; 

- idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste 
na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega 
prometa; 
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- idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, 
vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih 
priključkov in ureditev; 

- geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo 
prostorskega načrta; 

- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih 
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave; 

- pridobitev geološkega mnenja za celotno območje 
obdelave. 

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi 
morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve 
nosilcev urejanja prostora. 

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne 
smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se 
pridobijo v postopku priprave OPPN. 

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 
načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena 
Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – 
ZGO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 102/04, 14/05-popr., 92/05 – 
ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05-ZVMS) in ga izbere 
investitor - naročnik.  

 
5. člen  

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 

 
(1) Nosilci urejanja prostora so: 
 
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje 
– območna pisarna Celje 
2. Občina Vransko 
3. Zavod za gozdove – območna enota Celje 
4. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo 
električne energije 
5. JKP Žalec d.o.o. 
6. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje 
7. Elektro Turnšek d.o.o. Celje 
8. Simbio d.o.o. Celje 

(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani 
načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek 
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev 
smernic pošlje nosilcem urejanja prostora. 

(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema 
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za 
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V 
primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo 
smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora 
načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge akte. 

(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja 
prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da 
nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso 
podali, se šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko 
ureditvijo. 

(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je 
potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev 
urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem 
postopku. 

6. člen  
(postopek in roki izdelave prostorskega akta) 

Aktivnosti Predviden čas izvedbe 

Objava Sklepa o začetku 
priprave OPPN v Uradnem 
glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne 
objave Občine Vransko«     

maja 2012 

Izdelava osnutka OPPN             60 dni 

Pridobivanje smernic nosilcev 
urejanja prostora                        30 dni 

Izdelava vseh strokovnih 
podlag skladno z zahtevami v 
pridobljenih smernicah ter 
izdelava dopolnjenega 
osnutka OPPN s smernicami 
nosilcev urejanja prostora in 
izdelava gradiva za javno 
razgrnitev  

30 dni 

Obvestilo o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi     

Javna razgrnitev se izvede na 
sedežu Občine Vransko in 
traja 30 dni od objave v 
Uradnem glasilu Občine 
Vransko  »Občinski informator 
- Uradne objave Občine 
Vransko«  in na krajevno 
običajen način 

Fizične in pravne osebe ter 
drugi zainteresirani lahko 
podajo svoje predloge in 
pripombe v času trajanja 
javne razgrnitve                         

30 dni 

 

Proučitev stališč do pripomb 
in zavzetje stališč do njih ter 
dopolnitev OPPN s stališči iz 
javne razgrnitve     

30 dni 

 

Pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora na dopolnjen 
predlog OPPN                            

30 dni 

 

Priprava usklajenega OPPN 15 dni 

Sprejem OPPN na občinskem 
svetu 45 dni 

Izdelava končnega 
dokumenta v petih (5) izvodih    15 dni 
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Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in 
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.  

 
7. člen 

(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN) 

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo 
geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izdelavo 
geološkega mnenja ter načrta parcelacije, zagotovi 
investitor sam. 

8. člen 

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 35055/2012 
Vransko, 23. 5. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 
 

OBJAVE 

2. Namera o prodaji nepremičnine 471/1, k.o. Prekopa 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) Občina Vransko dne 31. 5. 2012 objavlja 

N A M E R O    
o prodaji nepremičnine 

Predmet namere je prodaja stavbnega zemljišča na podlagi 
javnega zbiranja ponudb in sicer: - del zemljišča parc. št. 
471/1, k.o. Prekopa, v izmeri cca 5000 m², ki v naravi delno 
predstavlja parkirišče v makadamski izvedbi.  

Izhodiščna cena je 40,00 EUR za m² zemljišča brez davka 
na promet nepremičnin. 

Rok za oddajo ponudbe je 15. 6. 2012 do 12. ure.  

Občina Vransko bo z najboljšim ponudnikom najprej 
sklenila zavezujočo predpogodbo, na podlagi katere bo 
nato izvedena odmera javne poti št. 916022 Čeplje – AMZS 
poligon. Po izvedeni odmeri javne poti bo sklenjena 
pogodba o prodaji. 

Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na 
spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si. 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine 
Vransko, Vransko 59, oz. na tel.: (03) 703 28 00. 

Številka: 7113/2012 
Vransko, 31. 5. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

3. Namera o prodaji nepremičnine 361/11, k.o. Vransko 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) Občina Vransko dne 31. 5. 2012 objavlja 

N A M E R O    
o prodaji nepremičnine 

Predmet namere je prodaja stavbnega zemljišča na podlagi 
javnega zbiranja ponudb in sicer: - zemljišče parc. št. 
361/11, k.o. Vransko, v izmeri 246 m². 

Izhodiščna cena je 12.300,00 EUR brez davka na promet 
nepremičnin. 

Rok za oddajo ponudbe je 15. 6. 2012 do 12. ure.  

Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na 
spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si. 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine 
Vransko, Vransko 59, oz. na tel.: (03) 703 28 00. 

Številka: 7113/2012 
Vransko, 31. 5. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 
 
4. Namera o prodaji nepremičnine 359/11, k.o. Vransko 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) Občina Vransko dne 31. 5. 2012 objavlja 

N A M E R O    
o prodaji nepremičnine 

Predmet namere je prodaja stavbnega zemljišča na podlagi 
javnega zbiranja ponudb in sicer: - zemljišče parc. št. 
359/11, k.o. Vransko, v izmeri 8 m². 

Izhodiščna cena je 400,00 EUR brez davka na promet 
nepremičnin. 

Rok za oddajo ponudbe je 15. 6. 2012 do 12. ure.  

Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na 
spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si. 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine 
Vransko, Vransko 59, oz. na tel.: (03) 703 28 00. 

Številka: 7113/2012 
Vransko, 31. 5. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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ZKTŠ - ŠPORT

zKTš vRANSKO ORGANIzIRA RAFTING pO 
ReKI UNI (BIh)

Preživite poletje malo drugače. Privoščite si adrenalin-
ski spust po bosanski kanjonski lepotici reki Uni. 
KdAj? 
Od 3. 8. 2012 (odhod v popoldanskih urah) do 5. 8. 
2012. 
KOMU je NAMeNjeNO? 
Vsem, ki bi se radi naužili adrenalina in zabave. 
ceNA: 165,00 evrov / osebo 
 V ceno je vključeno: 
•	 prevoz SLO – BIH 
•	 2 x spanje 
•	 hrana, pijača 
•	 živa glasba in zabaven večer 
  
KAKO BO pOTeKALO? 
Začelo se bo v petek, 3. 8. 2012. 
V popoldanskih urah se bomo odpravili proti Bihaću, 
natančneje v kraj Lohovo, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. Nastanili se bomo v kampu Green riwer, 
kjer nas bo čakala večerja (dobrote z žara) in nočitev.  
Najbolj zanimivo in razburljivo bo v soboto  4. 8. 2012, 
ko nas čaka rafting. 
Po obilnem zajtrku se bomo odpravili proti Štrbačkemu 
Buku - prečudovitim in svetovno znanim slapovom 
reke Une, pod katerimi bomo začeli z raftingom. Po 
štirih urah atraktivnega in adrenalinskega veslanja po 
brzicah četrte in pete težavnostne stopnje bomo z našo 
avanturo zaključili v vasi Lohovo. V kampu nas bodo 
pričakali s poznim kosilom oz. večerjo, ki ji bo sledila 
zabava in nočitev. 
Nedelja, 5. 8. 2012: kafana in vrnitev proti domu. 
Po zajtrku bomo zapustili kamp Green riwer in se od-
pravili v Bihać. Sprehodili se bomo skozi stari del mesta, 
posedeli v kafani in opazovali utrip mesta. Okoli pold-
neva se bomo odpravili proti domu. Na poti se bomo 
ustavili še na kosilu in domov prispeli v večernih urah. 
INFORMAcIje IN pRIjAve 
Prijave zbiramo do 27. 7. 2012 v pisarni Zavoda za kul-
turo, turizem in šport Vransko in na tel. 041 238 749.

RAFTING pO ReKI SAvINjI
Rafting je eden daleč najzabavnejših športov, prime-
ren za ljudi vseh starosti, s katerim si popestrite dan 
in  pridobite novo izkušnjo. Spustite se po reki Savinji, 
uživajte v naravi ter se brezskrbno prepustite vod-
nikom, ki imajo dolgoletne izkušnje in vsa potrebna 
znanja o raftingu. 
  
KdAj?
16. 6. 2012. 
cena: 42,00 evrov / osebo  
Cena vključuje prevoz iz Vranskega in nazaj, spust z 
raftingom (možnost dogovora za doplačilo kosila). 
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo! 
prijave zbiramo do 11. 6. 2012 na tel. 041 238 749.
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SLOveNSKO pLANINSKO 
ORIeNTAcIjSKO TeKMOvANje 2012

V soboto in nedeljo, 12. in 13. maja 2012, je v Mozirju potekalo 
državno tekmovanje v planinski orientaciji, imenovano SPOT. 
Na njem so se pomerile najboljše ekipe s področnih tekmovanj 
in planinci, orientacijski navdušenci, ki so se pomerili v odprtih 
kategorijah. Zbor in start ekip je bil pri Osnovni šoli Šmihel nad 
Mozirjem.   
Skupaj je nastopilo 360 tekmovalcev v 75 ekipah, od tega 51 
najboljših ekip s področnih orientacijskih tekmovanj v šestih ka-
tegorijah ter 25 ekip v treh odprtih kategorijah. 
Tekmovalci so morali najprej rešiti kratek test, nato pa v 
najkrajšem času priti na Mozirsko planino, kjer je bil v Mozirski 
koči cilj vseh ekip. Na poti so morali najti še vse kontrolne točke 
in opraviti praktične naloge. 
S progo za A-kategorijo so se junaško spopadli naši petošolci: 
davor SUšNIK, jaka KOšIcA, Gregor dOBNIK, Amadej 
BRvAR in Lenart MAROvT. V izrednih vremenskih razme-
rah (megla, pršenje, mraz in sneg) jim je uspelo najti sedem kon-
trolnih točk od osmih in nato priti na cilj. Na koncu so osvojili 8. 
mesto. 
Tekmovalci v B-kategoriji (Nina dOLAR, Lucija dOLAR, 
žan dOLAR, Tjaša pIKeL in Miha KAjBIČ) so na cilj prišli 
zelo hitro. Kontrolne točke so našli brez večjih zapletov. Imeli pa 

so nekaj težav s praktičnimi nalogami na poti. Zmagovalci tek-
movanja Mladina in gore so v B-kategoriji za točko prehiteli 
Nazarčane, a vseeno zaostali za zmagovalci, Črveki iz Slivnice pri 
Celju. 
 Gospod Uroš Kuzma je našim PLANŠARJEM podelil priznanje 
in pokal za osvojeno 2. mesto na SPOT-u 2012. Naši viceprvaki 
so za nagrado prejeli tudi brezplačen seminar za mladinske va-
ditelje v Planinskem izobraževalnem središču v Bavšici. 
 Iskrene čestitke in še veliko varnih korakov v gorah. 

 Barbara Pertinač

GOzdNA UČNA pOT 
šeSTOšOLcI NA GOzdNI UČNI pOTI

Šestošolci so imeli pouk naravoslovja v naravi. Odšli so na gozd-
no učno pot na Gorico. 
Šestošolci so imeli pouk naravoslovja v naravi. Odšli so na gozd-
no učno pot na Gorico. Po tej poti jih je vodil  g. Černec, ki jim 
je razložil, katere vrste gozdov imamo v Sloveniji, kaj so »baby« 
drevesca, iz katerega lesa delajo pohištvo, kaj je to življenjski 
krog v gozdu, kako moramo  gozdove ohranjati, česa v gozdu ne 
smemo početi … 
Člani fotokrožka so naredili nekaj zelo lepih posnetkov, ki so jih 
podnaslovili tako, kakor so občutili.

Marija Završnik V senci dreves

Gozdno cvetje Na obronku

Med drevesi V gozdu “Baby”  drevesca
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FOTOGRAFSKI NATeČAj 
pOTOpLjeNI v BRANje

Šolska knjižnica OŠ Marije Vere na Duplici pri Kamniku je v 
letošnjem šolskem letu organizirala fotografski natečaj, na ka-
terem so sodelovali tudi člani FOTOKROŽKA z naše šole, ki so 
se udeležili zaključne  prireditve.
Fotografski krožek, v katerem sodelujejo šestošolci, deluje na šoli 
šele prvo leto. Na natečaj šolske knjižnice OŠ Marije Vere na Du-
plici pri Kamniku smo se odzvali z 12 fotografijami, ki  so bile 
pohvaljene in smo jih lahko občudovali na razstavi. 
Organizatorica natečaja Andreja Vukmir je povedala, da so se 
natečaja udeležile mnoge šole  po Sloveniji, tako da je bil izbor  za 
nagrade zelo težek.  Nagradili  so  po  eno fotografijo za 1. triletje 
in srednjo šolo, po tri fotografije pa za 2. in 3. triletje. 
Člani krožka so si razstavo fotografij natančno ogledali, med  
potjo  pa smo predebatirali, kaj bi lahko spremenili oz. izboljšali, 
da bi bili tudi sami med nagrajenci. 
Po zaključku prireditve so nas vse pričakale sladke dobrote v ob-
liki piškotkov in sadja. 

Marija Završnik

BRALNA zNAČKA SAvINjČANI BeReMO 
pOdeLITev BRALNe zNAČKe SAvINjČANI 

BeReMO
Na Osnovni šoli Vransko - Tabor smo se odločili, da učitelji in 
delavci šole z zgledom spodbudimo učence, da bodo raje popri-
jeli za knjigo. Zato smo se odločili, da bomo sodelovali v bralni 
znački za odrasle Savinjčani beremo.
Branje je potekalo od novembra do maja. Ker je čas dragocen in 
nam ga vedno zmanjkuje,  je šolska knjižničarka skrbela, da so 
imeli učitelji vedno na voljo nove knjige s seznama. Kot je pove-
dala gospa Irena Štusej na prireditvi ob zaključku bralne značke, 
smo uživali “ v svojih najtišjih urah”  z zgodbami, ki so jih za nas 
izbrali v Medobčinski splošni knjižnici Žalec. 
Zaključek   bralne značke Savinjčani beremo je zaokrožila pri-
jetna prireditev z osrednjo gostjo gospo Miro Delavec, ki je 
predstavila življenjsko pot Josipine Turnograjske, in  glasbeno 
skupino  Tristan, ki nas je navdušila z   avtorskimi in drugimi 
skladbami. 
Direktorica knjižnice gospa Jolanda Železnik je med drugim 
poudarila, da je projekt Savinjčani beremo delno sofinanciran 
ter da imajo v žalski občini vedno posluh za knjižnično de-
javnost. Župan g. Janko Kos, tudi sam navdušen bralec, pa je po-
vedal, da kljub recesiji niso zmanjšali sredstev za nakup gradiva, 
ker se zavedajo, da je človeku potrebna tudi duševna hrana. 
Vse odrasle “značkarje” so čakala lepa zlata priznanja in sladka 
pregreha čokoladnice Dobnik. 

Pobudo, da se tudi na šoli pridružimo  bralni znački Savinjčani 
beremo, je dala Simona Jan. Poleg nje smo   brali še: Barbara 
Pertinač, Marija Završnik, Marija Zagoričnik, Polona Učakar, 
Milena Piskar, Danica Sedeljšak, Mojca Zavasnik, Darja Zbil, 
Marjeta Kapus, Laura Končnik Perpar, Lejla Jahjefendić, Tina 
Rus Rozina, Martina Zupan Kuserbanj, Marjeta Terbovšek, Maj-
da Pikl, Danijela Jeršič, Breda Čvan, Simona Radulj in  Polona 
Golob.  
Dokazali smo, da si je za knjigo vedno vredno  vzeti čas.

Marija Završnik

Knjiga - moja blazina ali streha

Jolanda Železnik, Mira Delavec in Irena Štusej

KNjIžNI KOTIČeK v vRTcU
 V skupini 5-6 let smo si sami naredili knjižni kotiček. Otroci 
so od doma prinesli svojo najljubšo knjigo. Otroci te knjige radi 
gledajo in prebirajo. Radi tudi prisluhnejo zgodbicam. S tem 
spodbujamo predbralno opismenjevanje otrok že v vrtcu in jim 
tako olajšamo vstop v šolo. 

 Simona in Darja



1414

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

pOdeLITev BRALNe zNAČKe 
NA Oš vRANSKO - TABOR 

OTROšKI dNevNIK BeLA vRANA 48 UR  IN 
GOST Bz, NOvINAR deNIS OšTIR

Na Osnovni šoli Vransko - Tabor v letošnjem šolskem letu poteka 
v sodelovanju z ZRSŠ, Ministrstvom za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport ter Evropskimi strukturnimi skladi projekt 
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in 
dostopa do znanja. Učitelji si prizadevajo, da bi se dvignila raven 
bralne pismenosti pri vseh učencih. Zato skozi vse leto tečejo 
različne aktivnosti za spodbujanje bralnega interesa (bralna 
značka, branje v nadaljevanjih, »reklame« za dobre knjige, lite-
rarni natečaj, fotografski natečaj ...) ter učenje različnih strategij, 
ki omogočajo učencem hitrejše in boljše branje z razumevanjem.
Konec aprila so organizirali celodnevni kulturni dan (zasnova 
kulturnega dne: Polona Vodičar in Marija Završnik, s sodelovan-
jem vseh učiteljev na šoli), na katerem so učenci samostojno, le s 
pomočjo pisnih navodil, opravljali različne naloge: iskali zaklad, 
igrali različne športne in druge igre, dramatizirali besedila, ilustri-
rali pesmi, izdelovali leseno igračko, fotostrip, virtualni potopis, 
pripravljali jedi, spoznavali živali … 
Mentorji in mentorice delavnic so  v pripravo ustreznih pis-
nih navodil vložili mnogo svojega truda in znanja. Učenci so 
tako spoznali, da je znanje branja pomembno, saj lahko le tako 
uspešno rešiš zanimive naloge. 
Ker je delo potekalo dva dni, so ga predstavili v obliki otroškega 
televizijskega dnevnika BELA VRANA 48 ur ter obenem podelili 
bralne značke, ki jo je osvojilo 181 učencev od 1. do 5. razreda ter 
85 učencev od 6. do 9. razreda OŠ Vransko - Tabor in POŠ Tabor. 
Knjižničarka in mentorica BZ Marija Završnikje poudarila, da je 
branje vrednota, ki ti je nihče ne more vzeti, da z branjem lahko 
prepotuješ svet, da ti pomaga razrešiti marsikakšen problem ... 
Povedala je še, da kar 25 učiteljev in delavcev šole bere za bralno 
značko odraslih. 

Na podelitev BZ so povabili novinarja POP TV-ja Denisa Oštirja, 
s katerim so v živo opravili intervju, v katerem je gost poudaril 
pomen branja za vse poklice, še posebej novinarskega. Predstavil 
je zadnje tri knjige, ki jih ravnokar bere, ter obžaloval, da ni že v 
osnovni in srednji šoli več bral, ker mora sedaj to popravljati tako, 
da bere »za nazaj«. 
Sama »poročila« so prekinjali reklamni vložki, ki so oglaševali 
branje knjig in so nastali v okviru kulturnega dne. 
Prireditve se je udeležilo tudi precej staršev, župan Vranskega 
Franc Sušnik, ki je povedal, da rad bere knjige, povezane z vojnim 
letalstvom, predstojnica ZRSŠ, OE Celje, mag. Sonja Zajc, ki je 
šolskim  novinarjem zaupala, da je na kulturnem dnevu uživala, 
saj je videla, da bralni projekt na šoli res živi, ravnateljica šole Ma-
jda Pikl pa je izjavila, da je bila kot šolarka pravi knjižni molj in še 
danes ne zaključi dneva, da ne bi česa prebrala. 
Prav vsi - učitelji in učenci - so bili nad izvedbo in zaključkom kul-
turnega dne ter podelitvijo BZ navdušeni in si takih dni še želijo.

Učenci 4., 5. in 6. razreda POŠ Tabor

“Šolska novinarka” na delu. Podelitve BZ so se udeležili župan občine 
Vransko Franc Sušnik, predstojnica ZRSŠ, 
OE Celje, mag. Sonja Zajc in ravnateljica šole 
Majda Pikl.

Novinar Denis Oštir podeljuje 
bralno značko prvošolcem.

Četrtošolci in praznik lizik

Kako že piše!?

Ali me ne bo ugriznil?Kuhajmo slovensko in nemško ...

Pa je kar zanimiva ta geometrija!
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pRAzNOvANje ROjSTNIh dNI v vRTcU
V starejši skupini 5-6 let v Vrtcu Vransko praznujemo rojstne 
dneve otrok na malo drugačen način. Ta dan otroci prinesejo 
različne materiale za ustvarjanje. 
 V petek smo praznovali rojstni dan deklice, ki je povabila v vrtec 
svojo teto in strica. Prišla sta gospa Nevenka in kipar, gospod 
Vlado Novak, ki sta prinesla s sabo keramične ploščice, na katere 
so slikali otroci s posebnimi barvami. Te ploščice sta odnesla v 
peč, kjer se je barva zapekla. Hvala obema za prijetno preživeto 
dopoldne. 

 Simona in Darja

OBISK eNeRGeTIKe
Starejši skupini 5-6 let iz Vrtca Vransko sta obiskali Energetiko 
Vransko. Ogledali smo si kotlovnico, izvedeli, kako priteka toplo-
ta v naše radiatorje, si ogledali solarne celice ... Gospa Tina nam je 
razložila vse, kar se pri njih dogaja. Na koncu smo na parkirišču 
risali z barvnimi kredami in se pogovarjali z g. županom. Tako 
smo dan preživeli malo drugače in izvedeli veliko novih stvari. 

Simona, Darja, Irena

vRTec NA pOTepU
 Na našem tokratnem pohodu, ki je bil že tretji v tem šolskem 
letu, smo se pošteno spotili. Pred žgočim soncem smo se skrili v 
gozdičku pod cerkvijo Sv. Hieronima na Taboru, ki je bila najvišja 
točka našega pohoda. Med potjo smo prepoznavali različne 
travniške rože, pihali regratove lučke in iskali markacije. 
 Vodnik Andrej, ki je bil z nami, nam je pokazal, kako se upora-
blja kresilni kamen, s katerim lahko zakurimo ogenj. Poučil nas 
je, kje in kdaj se lahko ogenj zakuri v naravi, ter nas opozoril, da je 
to lahko tudi nevarno. Ko smo izpraznili nahrbtnike in se naužili 
svežega zraka, smo se utrujeni, a zadovoljni vrnili v dolino. 

Romana in Mateja

Kipar med dejavnostjo

Ogled solarnih celic na strehi

Med vzponom na Tabor
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

veLIKONOČNA STReLSKA TeKMA  
Ld vRANSKO - 2012

Lovsko strelstvo ima v lovski družini Vransko dolgoletno tradicijo. 
Vrsto let so se strelske tekme izvajale na Orehovcu, pri stari lovski 
koči, kjer je bilo urejeno strelišče za tri strelske discipline. Po de-
nacionalizacijski vrnitvi objekta  lastniku smo člani LD Vransko 
najprej zgradili na Tešovi  nov lovski dom, poleg njega pa tudi 
strelišče, kjer se strelske aktivnosti izvajajo še naprej. Do sedaj so 
se naše strelske tekme izvajale vedno v obliki streljanja na glinaste 
golobe in na tarčo srnjaka ter prašiča z malokalibrsko puško. 
Po nekaj sušnih letih, ko na Vranskem nismo organizirali lovske 
strelske tekme, 
smo  lani skle-
nili, da strel-
ske aktivnosti 
ponovno obu-
dimo, obenem 
pa tudi spre-
menimo. Zato 
smo prvič or-
ganizirali strel-
sko tekmovanje 
z puško risanico na razdalji 100 m, kar je sicer običajno tekmovanje 
za lovske strelce. Potrebno je bilo organizirati nekaj edinstvenega, 
česar slovenski strelci še ne poznajo. 
Ker termin izvedbe tekme sovpada  s praznovanjem velike noči, 
za katero so značilni pisani pirhi, smo se odločili, da bomo tarčo 
oblikovali v obliki pirha. Povedati je potrebno, da so tovrstno strel-
janje naši člani prvič spoznali pred mnogimi leti pri svojih lovs-
kih prijateljih na Koroškem oziroma pri članih lovskega kluba v 
Bilčovsu, kjer je takšno streljanje ob prazniku velike noči že dol-
goletna tradicija. Strelja se na papirnato tarčo z narisanimi razno-
barvnimi pirhi, v katerih so narisani krogi za točkovanje zadetka. 
Lani smo torej prvič organizirali takšno tekmovanje in bili nad 
udeležbo in odzivom tekmovalcev prijetno presenečeni (110 pri-
javljenih strelcev), čeprav je potrebno priznati, da se je pri sami 
organizaciji oziroma izvedbi pokazalo še nekaj začetniških napak, 
predvsem pri oglaševanju prireditve. 
Letos smo zadevo zastavili malo drugače in na velikonočni pone-
deljek izvedli izredno uspešno tekmovanje, k čemur je pripomoglo 
tudi lepo vreme. Prišli so strelci iz celotne Slovenije, ki so tekmovali 
v dveh kategorijah, in sicer posamezno in ekipno. Glede na zelo 
dober obisk, prijavilo se je kar 179 strelcev oziroma 21 ekip, se je 
tekmovanje raztegnilo v pozno popoldne, da smo prišli do končnih 
rezultatov. Tekmovanje je potekalo varno, tekoče, v zelo prijetnem 
vzdušju, ob odličnem lovskem bograču in v prijetni družbi vse do 
večernih ur. 
In kakšni so bili rezultati? 

ekipno so zmagali 
člani Ld Oplot-
nica, drugi so bili 
člani Ld Tabor, 
tretji  člani Ld 
Luče, ekipa naše 
Ld vransko pa je 
zasedla 4. mesto. 
posamezno je 
slavil  Miha Finkšt  

iz Ld Mozirje pred petrom Funtkom  iz Ld Luče in jožetom 
Kovačičem iz Ld videm Krško. 
Tekmovalci so prejeli pokale in medalje, ki jih je podelil Vojko 
Križnik, starešina LD Vransko, poleg tega pa vse do 15. mesta tudi 
izredno lepe praktične nagrade. 
Glede na letošnje odzive tekmovalcev in dejstvo, da postaja naša 
tekma ena najboljših in najbolje obiskanih v tej zvrsti lovskega 
strelstva v Sloveniji, upamo, da bomo lahko tudi naslednje leto 

poročali o še eni uspeli prireditvi Lovske družine Vransko. 
Lovska družina Vransko se prav lepo zahvaljuje vsem darovalcem 
in pokroviteljem za njihove prispevke, saj so ti pripomogli k do-
datni motivaciji za tekmovalce in k množični udeležbi. 
pokrovitelji tekmovanja: 
Seja Trade - Sebastjan Šimon, s. p., Ormož; Martin Slapnik, Jeronim 
34; Optik Trade – Optium d. o. o., Laporje 45 a; A2S, Celje; Koz-
mus, d. o. o., Škale; Kmetija LIVK, Ločica pri Vranskem 17; Matjaž 
d. o. o., Petrovče;  
Mizarstvo Šešerko, Blagovna; Občina Vransko; KIV Vransko; Ivko 
Križnik, Celje; Sandi Sivka, s. p., Štore; Florjan Rojnik, Dobrljevo 
27; BRGLEZ - pekarna in trgovine, Vransko; GOMARK,trgovina 
in proizvodnja d. o. o.;  Mesnica Križnik, Vransko;  Marko Hro-
vat, s. p., Ribnik Vrbje; Gostišče Štorman, Ločica; Picerija AIDA, 
Prekopa;  TAB d. d., Mežica; Miro in Boštjan Strnad, Dobrljevo 
2;  Mirko Razboršek,  s. p., Zaplanina 15 a;  Mizarstvo Špacapan, 
s. p., Petrovče; Milan Rosenstein, s. p. - Hladilna tehnika, 
Andraž; družina Bojana Juga, Prekopa.

Florijan Rojnik

Prizorišče tekmovanja

Zmagovalci

NOGOMeTNA TeKMA 
vRANSKO vzhOd : vRANSKO zAhOd

V soboto, 19. 5. 2012 je bila odigrana prva nogometna tekma igral-
cev iz občine Vransko, ki so bili med seboj razdeljeni po zemljepis-
nem ključu in sicer na VZHOD in ZAHOD. Meja, ki se je izkazala 
za pravilno,  je potekala po vpadnici  Vransko mimo KIV- a, banke 
proti blokom. Ekipi sta bili kljub odsotnosti nekaterih igralcev ena-
kovredno sestavljeni, mešanica starih in mladih na obeh straneh 
je postregla z zanimivo predstavo, če seveda zanemarimo fizično 
pripravljenost obeh ekip, ki je pač na amaterskem nivoju. 
Na odlično pripravljeni zelenici so na začetku vzhodnjaki imeli več 
priložnosti, povedli so že z 2 : 0. Nakar je zahod  odgovoril z dvojno 
mero in povedel  z 2 : 4. Proti koncu tekme so igralci vzhoda prev-
zeli pobudo in prav v zadnji minuti tekme je rezultat  4 : 4 izenačil 
dr. Videk. 
Tako se je prva tovrstna tekma končala z najpravičnejšim izidom, 
vsi akterji pa so enotnega mnenja, da mora srečanje postati tradi-
cionalno, in sicer v okviru občinskega praznika. 
Da je bila zadeva uspešna tudi po tekmi, smo pri ,,Sneti skiri,, 
poskrbeli kar sami. Ob dobrotah z žara in pijači smo z burnimi 
komentarji najprej obdelali našo tekmo, ob ogledu finalne tekme 
lige prvakov med Bayernom in Chelsejem pa komentarjev tako ali 
tako ni zmanjkalo. 

za ekipo vzhOd-a so igrali : 
Lebar Silvo, Lapuh Aleš, Golavšek Nejc, Lapuh Peter, Karničnik 
Jernej, Štrumbelj Marjan ml., Štrumbelj Marjan st., Križnik Boris, 
Goropevšek Mitja, Grabner Denis, Križnik Vid, Lebar Miha, Les-
jak Franc in Pečovnik Franci   
za ekipo zAhOd-a so igrali : 
Drnovšek Bogdan, Jesenik Denis, Jesenik Dani, Marko Boris, Ci-
ringer Sebastjan, Mežnar Klemen, Krivec Primož, Peklar Franci, 
Reberšek Franci, Jelen Roman, Čulk Srečko, Peklar Jani, Kuserbanj 
Štefan, Semprimožnik Zlatko in Krivec Marko 

NK Vransko 
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pRIRedITve v MeSecU jUNIjU
-  torek, 5. junij 2012, ob 11. uri: Literarno druženje z oskrbovanci Našega doma 

-  torek, 19. junij 2012, ob 18. uri: Pravljična ura z Darjo Lokar Govednik 

KNjIžNe NOvOSTI 
STROKOvNe KNjIGe IN pRIROČNIKI:
Moč; Kemoterapija zdravi raka in zemlja je okrogla plošča; Šepetalec psom; Vodja krdela; Ščepec rešitve; Mavrične družine 
grejo v šolo; Živeti zakon privlačnosti; Kitajska študija; Velika knjiga o kvačkanju; Najboljši piškoti, sladki grižljaji in slano 
pecivo; Torte; Pecivo; Marmelade, želeji in sadje v alkoholu; Suhe mesnine na Slovenskem; Sadjarstvo; Kozolci na Slovenskem; 
Kako uspešno tržiti na kmetiji; Rez sadnih rastlin; Izdelava jogurta, skute in sira; Vodnik po vrtu; Naši konji ... 
LjUBezeNSKI ROMANI: 
Drzna strast, Obljuba v poljubu, Neke divje noči, Vse o ljubezni, Skrivnost poletne noči, Jesenska vročica, Zimska romanca, 
Spomladanski škandal, Ljubimec Lady Sophie, Angel varuh, Gradovi, Samo zame, Očarljivec … 
BIOGRAFSKI ROMAN: Cavazza 
ROMANA SLOveNSKIh AvTORjev: To noč sem jo videl; Jugoslavija, moja dežela 
zNANSTveNO-FANTASTIČNI ROMAN: Vranja gostija 
pOLITIČNI ROMANI: V imenu države 1., 2., 3. del 
ROMAN TUjeGA AvTORjA: O čem govorim, ko govorim o teku 
SLIKANIce: Ne dam svoje odejice … 

 pRIRedITve v pOČASTITev OBČINSKeGA pRAzNIKA 
RAzSTAvA MeTULjev jeRIce FeLIcIjAN 
Jerica Felicijan je že od malih nog strastna ljubiteljica narave in živali. Zbirka metuljev, ki jo 
tokrat daje na ogled sokrajanom, predstavlja del od več kot 3000 vrst metuljev v Sloveniji. Metu-
lji na razstavi so bili večinoma vzgojeni v gojilnicah metuljev, kar je Jerici zelo olajšalo zbiranje. 
Preobrazba bube v metulja lahko traja en teden ali celo dve leti. S svojo razstavo nam Jerica 
predstavlja del čudovitega sveta metuljev, ki živijo okrog nas. 
LITeRARNO dRUžeNje z OSKRBOvANcI NAšeGA dOMA 
V torek, 8. maja, smo se na rednem mesečnem bralno obarvanem srečanju z oskrbovanci 
Našega doma pogovarjali, brali, poslušali … o domu, narodu, domovini. Zbrali smo se v ve-
likem številu in prisluhnili zgodbama F. S. Finžgarja Njiva in Cankarjevemu Ottakringu, zapeli 
ljudski pesmi Oj, lepo je res na deželi in En hribček bom kupil ter se nasmejali ob pripovedo-
vanju naših življenjskih »zgod in nezgod«. 
zAKLjUČeK BRALNe zNAČKe zA OdRASLe „SAvINjČANI BeReMO“ 
Savinjčani beremo je ime projekta, ki smo ga letos uspešno izvedli že petič zapored. Od novem-
bra do maja odrasli izbiramo s seznama predlaganih knjig tiste, ki jim jih sodelavci Medobčinske 
splošne knjižnice po skrbnem premisleku dajemo v branje. Letos je bilo v projekt včlanjenih 
228 članov iz vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline, od tega več kot 40 Vranščanov. Prek 
200 obiskovalcev je na zaključni prireditvi pozdravila direktorica knjižnice Jolanda Železnik, 
za glasbo je poskrbela vokalno instrumentalna zasedba Tristan, osrednja gostja pa je bila dr. 
Mira Delavec, ki je v polurnem programu zbrane nagovorila kot Josipina Turnograjska, glavna 
junakinja romana Šepet rdeče zofe.
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NE SPREGLEJtE

Nagradna igra 
večerja za dva v gostilni Grof

Piran

Piran

Helvetica Bold

Arial Bold

Gostilna GROF,
KOVEGO d.o.o.,
Čeplje 12, 3305 Vransko
T: 05 923 37 85
E: kovego@t-1.si

Se je v občini Vransko zgodilo kaj zanimivega in bi to 
radi objavili? Si želite kaj napisati za Občinski infor
mator Vransko, a ne veste kako se tega lotiti? Imate 
radi izzive in bi se v enem tudi preizkusili? Nič lažjega.
Za občane Vranskega pripravljamo posebno na
gradno igro, ki bo potekala do 20. junija 2012. Prijavi 
se lahko kdorkoli, ki bo napisal novico iz lokal nega 
področja.

Pravila za sodelovanje:
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno le vnesti novico v spletni 
obrazec na naslovu: http://www.mojaobcina.si/nagradnaigra. Edini po
goj za sodelovanje v nagradni igri je, da mora biti vaša novica dolga 
vsaj 700 znakov (približno četrt strani A4) in napisana tako, da bo bralce 
pritegnila k ogledu in prebiranju. Pišete lahko o vsem, na primer o športu, 
o kulturi, o cestah, o veselicah, o naravi, oziroma o katerikoli temi, ki se 
vam bo zdela zanimiva.
Starostne omejitve udeležencev nagradne igre ni. Bodite izvirni in pišite 
o temi, ki bo zanimiva za občane občine Vransko in okolice.

Če boste potrebovali pomoč nas pokličite na: 01 620 88 17 ali nam 
pošljite email na: podpora@mojaobcina.si

Zmagovalna novica bo tista, ki bo imela naj
večje število ogledov na spletnem portalu 
www.mojaobcina.si/vransko.
Zmagovalec nagradne igre pa bo prejel bon za 
grofovsko večerjo v gostilni Grof! 
Najboljše novice bodo objavljene tudi v junij
ski številki Občinskega informatorja Vransko.

Gostilna Grof vas pričakuje!

Delovni čas:
pon-čet: 8:00 - 22:00,
pet: 8:00 - 24:00,
sob: 9:00 - 24:00,
ned, prazniki: 10:00 - 22:00

OBveSTILO OBČINe vRANSKO STARšeM OTROK, KI IMAjO OTROKe vKLjUČeNe v vRTec
počitniške rezervacije za leto 2012

Starše otrok, ki imajo otroke vključene v vrtce obveščamo, da je Občinski svet Občine Vransko na svoji 12. redni seji 
dne 30. 6. 2008 sprejel sklep, da v času poletnih počitnic od 1. 7. do 31. 8. tekočega leta lahko starši, ki imajo skupaj z 
otrokom stalno prebivališče v Občini vransko, uveljavljajo počitniško rezervacijo za vključene otroke v programe 
Oe vrtec vransko na način in pod pogoji, ki jih javno objavi vrtec (Uradni list RS, št. 79/2008). Prispevek staršev 
za odjavljeni mesec znaša 30 % od prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred odjavo.  
Za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vransko, otroke pa vključene v vrtce v drugih občinah, omenjena ugod-
nost ne velja.

vABILO K SOUSTvARjANjU INFORMAcIjSKe pLATFORMe OBČINe vRANSKO
Vsa društva, zavode, organizacije in posameznike, ki bi želel prispevati k boljši informiranosti širše javnosti o dogodkih, 
ki se zgodijo v naši občini, vabimo, da se nam pridružijo pri soustvarjanju informacijske platforme občine Vransko. 
Preko platforme bo v prihodnje potekalo tudi zbiranje, urejanje in lektoriranje člankov za Občinski informator.
Kaj je informacijska platforma?
V svetu sodobnih komunikacij je informiranje javnosti pogoj za dobro obiskanost in odmevnost dogodka oz. prireditve, 
ki jo organiziramo. Platforma Local PRESS omogoča, da lahko uporabnik z enim samim vnosom preko številnih 
medijskih kanalov (Občinskega informatorja, spletne strani občine www.vransko.si, spletnega portala MojaObčina.si, 
družbenih omrežij kot sta Facebook in Twitter, mobilnih telefonov, elektronske pošte itd.) v najkrajšem času doseže kar 
najširšo javnost. 
Platforma je izjemno preprosta za uporabo. Registracija in uporaba sta brezplačni. 
Vse, ki bi želeli sodelovati, prosimo, da nas o tem obvestite na elektronska naslova  obcina.vransko@vransko.si ali  
zkts.vransko@siol.net, da vam bomo poslali navodila za registracijo in uporabo.
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UpOKOjeNcI, pOzOR!
Kot vsako leto doslej tudi letos začenjamo z junijskim 
izletom. Tokrat vas vabimo na ogled gradu OTOČEC. 
Grad Otočec je posebnež med slovenskimi gradovi. Grad 
omenjajo že 1252. leta in je prenovljen v duhu gotike 
in renesanse. Po starem kranjskem običaju nas bo tam 
pričakal grajski gospod Volk Turjaški, nas pozdravil in 
popeljal na ogled gradu. Na grajskem dvorišču nas bo 
pričakala grajska gospa Eleonora Sobjeska iz Rihenberga 
in Struge, ki nas bo po predstavitvi gradu in pripovedi 
številnih grajskih anekdot povabila v grajsko kuhinjo, 
kjer nam bodo izkazali dobrodošlico s koščkom kruha, 
klobase in kozarčkom domačega. Grof in grofica pa nam 
bosta nato razkazala kovačnico mečev, kovnico denarja, 
sprejemno pisarno, spalnico in mitološko sobo. 
Za kosilo bo preskrbljeno v Restavraciji Tango, kjer boste 
lahko izbirali med dvema vrstama juh, dvema glavnima 
jedema, pestro izbiro solat v solatnem baru in med sladi-
cami. 
Po kosilu bomo obiskali še čebelarja in mlinarja, ki nas 
bosta počastila z degustacijo. 

Na avtobusu vas bo čakala pijača po trgovinskih cenah in 
seveda za vsak slučaj še sendivč. To je vse, kar je potrebno 
za dober izlet. S seboj prinesite le dobro voljo! 
KAj? IZLET NA OTOČEC 
KdAj? V SREDO, 20. 6. 2012, ob 8. uri 
ceNA IzLeTA: 27 evrov 
pRIjAve zBIRA:
Valči Zupan (tel.: 5725 227, mobitel: 031 494 833)

pRIjAve šKOde, pOvzROČeNe Od dIvjAdI 
Oškodovanec mora v roku treh dni od dneva, ko je škodo 
opazil, pisno prijaviti nastalo škodo pristojni lovski družini. 
Prijavo pošlje priporočeno. Lovska družina mora v osmih 
dneh po prijavi škode opraviti ogled kraja dogodka in svoje 
ugotovitve zapisati na poseben obrazec. Če se oškodovanec 
in lovska družina na kraju ogleda ali v osmih dneh ne spo-
razumeta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno 
prijavo škode komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko območje 
imenuje minister za obdobje petih let. Komisija mora ogled 
škode opraviti najpozneje v petnajstih dneh od prijave. 

Nastale škode ne smemo sani-
rati pred ogledi lovske družine 
ali komisije za ocenjevanje 
škode, saj je potem zelo težko 
oceniti višino dejansko nastale 
škode. Nastalo škodo je potreb-
no najprej prijaviti pristojni 
lovski družini, če pa na kraju 
ogleda ne pride do dogovora o 

višini odškodnine oziroma ogled škode ni bil opravljen v 
predpisanih dneh, se škoda lahko prijavi komisiji za ocen-
jevanje škod. Obrazec za prijavo škode komisiji za ocenje-

vanje škode, povzročene od divjadi, je dostopen na spletni 
strani Občine Vransko (Vloge in obrazci/kmetijstvo). 
Prijava škode ni pomembna le za povračilo nastale škode, 
temveč vaše prijave in ocenitve nastale škode vplivajo na 
višino odstrela divjadi. Če se popisi  škode, ki  je nastala 
na travnikih, njivah ali v gozdu, opravijo v skladu z zgoraj 
napisanimi navodili, se škoda zabeleži in pristojne organi-
zacije tako tudi ugotavljajo dejansko populacijo divjadi na 
nekem območju. Populacija divjadi in izplačilo škode  sta 
pomembna dejavnika pri načrtovanju letnega plana odstre-
la za določeno območje. Če se prijave škode ne izvajajo po 
zgoraj napisanem pravilu ali se izvajajo le ustno, se lahko 
zgodi, da ocenitve škode niso nikjer zabeležene. Tako je vi-
deti, kot da divjad te sploh ne povzroča  in zato se odstrel 
posameznih vrst lahko v naslednjih letih tudi zniža. 
Odstrel je pomemben dejavnik za uravnavanje populacije 
divjadi in posledično je zelo pomemben za uravnavanje in 
zmanjšanje škode, nastale na kmetijskih zemljiščih. Zato je 
s tega stališča zelo pomembno, da se nastala škoda pravilno 
prijavlja, kajti tudi to je eden izmed načinov, da škodo, ki jo 
povzroča divjad, omejimo. 

Odbor za kmetijstvo

NE SPREGLEJtE

IzGRAdNjA ČRpALIšČA vOdOvOdNeGA
 SISTeMA vRANSKO - BRIše 

TUdI TAKO GRe ...
Prizadevni in marljivi krajani zaselka Gorica so se družno 
in udarniško lotili izgradnje črpališča. Objekt, v katerem 
bo nameščena črpalna garnitura za črpanje pitne vode na 
to višje ležeče območje trga Vransko, so krajani odločeni 
zgraditi sami. Iz priložene fotografije se vidi, da jim gre 
delo dobro od rok.

Franc Sušnik
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jeNKReT je BIv … 
KRIžNIKOv pRAvLjIČNI FeSTIvAL

Motnik  bo v petek in soboto, 1. in 2. 6. 2012, zaživel.  Matična 
knjižnica Kamnik, Irena cerar,   Ivanka Učakar, Kulturno 
društvo Motnik, Turistično društvo Motnik in društvo 
podeželskih žena Tuhinjske doline bodo za konec tedna 
na različnih prizoriščih (kulturni dom, park pod lipami in 
glavna ulica ter grad) organizirali več pripovedovalskih do-
godkov za otroke in odrasle, Motniške pravljične poti z Ireno 
cerar, delavnico pripovedovanja z Anjo štefan in likovno 
razstavo na temo Križnikovih praljic ter sejemski dan z za-
nimivo ponudbo domačih dobrot  in prikazom rokodelskih 
spretnosti, vse pod naslovom jenkret je biv … Križnikov 
pravljični festival. 

Že v petek  ob sedmih zvečer se bodo zbrali uveljavljeni pripove-
dovalci iz  vse  Slovenije: zdenka Gajser (Maribor), Liljana 
Klemenčič (ptuj), Anja štefan (cerknica), Ivanka Učakar 
(Kamnik), Irena cerar (Radomlje),  špela Frlic (Ljubljana) 
in duet  vroča župa (Goran završnik in Rok Kosec). V Parku 
pod lipami bodo odrasli publiki pripovedovali samo take prav-
ljice, ki jih je pred več kot sto leti zapisal Gašper Križnik, čevljar 
in trgovec iz Motnika, pa tudi pomemben zbiralec pesmi, pre-
govorov, šal ter lepih in šegavih pravljic za otroke in odrasle.  

Gašper Križnik je eden najpomembnejših zbiralcev sloven-
ske slovstvene folklore. V drugi polovici 19. stoletja je v Mot-
niku in okolici zbral preko 200 zapisov ljudskih pravljic, po-
vedk, pesmi, pregovorov, legend, šal. Le malo zbranega mu je 
leta 1874 uspelo objaviti v Celovcu pod naslovom Slovenske 
pripovedke iz Motnika (s psevdonimom Podšavniški). Drobna 
knjižica je sedaj   digitalizirana v okviru   projekta Europeana 
Travel in dostopna na spletni strani http://www.dlib.si/details/
URN:NBN:SI:DOC-5GNG0J57/?query=%27keywords%3dNa
rodne+pripovedke+iz+Motnika%27&pageSize=25 

Gašper Križnik  se je zavedal vrednosti svojega poslanstva in se 
povezal s tedaj najslavnejšim jezikoslovcem Janom Baudouinom 
de Courtenayem in mu pošiljal nabrano gradivo v Sankt Peter-
burg, veliko pa ga hranijo tudi v Štrekljevi zbirki na SAZU-ju v 
Ljubljani.  Njegove pravljice najdemo v mnogih izdajah sloven-
skih ljudskih pravljic (Babica pripoveduje, Slovenske basni in 
živalske pravljice, Slovenske pravljice, Za devetimi gorami …), 
nekaj neobljavljenega gradiva je uvrščenega v antološko izda-
jo kamniških pravljic Veronika z Malega gradu v založništvu 
Matične knjižnice Kamnik. Pred leti je bil v Križnikov spomin 
organiziran interdisciplinarni simpozij z naslovom  Gašper 
Križnik in njegov čas, v okviru katerega so v kamniški knjižnici 

izdelali natančno in za raziskovalce primerno bibliografijo, ki je 
dostopna na naslovu: http://www.kam.sik.si/Kriznik.pdf. 

Pred tem bo ob šestih v kulturnem domu odprta razstava iz-
branih in nagrajenih likovnih del, ki so jih za natečaj podobe 
križnikovih pravljic prispevali vrtci, šole in ljubiteljski ustvar-
jalci. 

Pestro sobotno dogajanje bodo v tišini podružnične šole ob 
desetih pričeli udeleženci delavnice pripovedovanje ljud-
skih pravljic  pod mentorstvom uveljavljene pripovedovalke, 
pesnice in  pisateljice za otroke Anje Štefan. Predhodne prijave 
so možne do 20. 5. 2012 v Matični knjižnici Kamnik na naslov: 
andreja.storman @kam.sik.si. 

Anja štefan je večkrat nagrajena pesnica in pisateljica za otroke, 
programska vodja pripovedovalskega festivala Pravljice danes, 
predvsem pa odlična pripovedovalka ljudskih zgodb, ki umet-
nost pripovedovanja za otroke in odrasle goji že skoraj 20 let. 
K ljudskim zgodbam pristopa tudi kot zapisovalka in razisko-
valka. Pri založbi ZRC SAZU je 2010 izšla obsežna predstavitev 
z repertoarjem zgodb ljudskega pravljičarja Antona Dremlja - 
Resnika, plod njenega sodelovanja z zbiralcem in folkloristom 
Milkom Matičetovim, pri založbi Mladinska knjiga pa leta 2011 
izbor slovenskih ljudskih pravljic Za devetimi gorami.  Mnoge 
ljudske zgodbe danes poznamo in so nam blizu prav zaradi 
njenih rahločutnih priredb za Ciciban in Cicido. »Med ljud-
skimi zgodbami najdem marsikaj, kar se mi zdi pomenljivo, in 
če iščem dovolj dolgo, najdem zgodbe, ki so mi čisto po koži,« 
pravi Anja Štefan. 

V živahnem sobotnem popoldnevu se bo našlo za vsakokar 
nekaj: stojnice dobrot kmečkih žena in ekoloških kmetij, prika-
zi rokodelskih spretnosti (kovač, preja volne …) na ulicah Mot-
nika za vse in vsakogar, vodeni ogledi po Motniški turistični 
poti za pohodnike, ob štirih pod lipami pravljična ura za otroke 
jenkret je bla … steklena gora, ob petih Motniška pravljična 
pot s pravljicami in delavnicami z Ireno Cerar za družine z ma-
jhnimi otroki, zvečer pa slovo od Križnika za vse, ki uživate ob 
pripovedih tuhinjskih govorcev o divji jagi, coprnicah, zakla-
dih, rokovnjačih. 

Festival jenkret je biv … Križnikov pravljični festival je na-
menjen spodbujanju raziskovanja Gašperja Križnika in nje-
govega zbirateljskega dela, predstavitvi različnih pripovedovals-
kih možnosti ter oživljanju pripovedovanja pravljic iz domačega 
okolja. Okrepiti želi zavest o kulturni dediščini in zanimanje za 
Motnik in okolico. 

Vabljeni v Motnik, lepo vasico v Motniški dolini ob regionalni 
cesti Kamnik - Ločica pri vranskem.  Spremljajte informacije 
na spletnih straneh Matične knjižnice Kamnik in Motnik.net. 
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SALON SchweNTNeRjeve hIše -  
URAdNI pROSTOR zA 

SKLepANje zAKONSKIh zvez
Postopek, da bi se poroke tudi uradno lahko sklepale 
v Občini Vransko, je bil zaključen konec aprila 2012, ko 
je Republika Slovenija, Upravna enota Žalec, izdala sklep 
št. 120-4/2012-6, s katerim je določila salon v pritličju 
Schwentnerjeve hiše, na naslovu Vransko 25, kot uradni 
prostor za sklepanje zakonskih zvez. 
To pomeni, da vsi, ki bi želeli zakonsko zvezo skleniti 
na Vranskem, od zdaj naprej ne boste imeli dodatnih 
stroškov zaradi sklepanja zakonske zveze izven uradnih 
prostorov, poročni obred pa boste sklenili v svečano  ure-
jenem in prijetnem prostoru stare trške hiše. Seveda si 
želimo, da bi bilo takšnih parov čim več.

Jadranka Kramar

OB SveTOvNeM dNevU zeMLje
Ob svetovnem dnevu Zemlje vas želimo opomniti, kako 
lahko vsi po svojih zmožnostih prispevamo k temu, da 
ostane naša narava čim bolj neonesnažena. 
1. Komunalne odpadke odlagamo v tipske posode za od-
padke
2. Odpadke zbiramo ločeno na ekoloških otokih (papir, 
steklo, kovine).
3. Kosovne in nevarne odpadke odlagamo vsako soboto 
od 8. do 12. ure in sredo od 14. do 18. ure v zbirnem 

centru vransko – Tabor (v obrtni coni Čeplje).
4. Ko odkrijemo novo črno odlagališče, o tem obvestimo 
občinsko upravo na telefon 703 28 00.
Prepovedano je odlaganje kakršnih koli odpadkov ob 
cestah, v gozdovih in na vodnih obrežjih.
Prepovedano je puščati odslužene avtomobile v naravi.
Prepovedano je kurjenje komunalnih odpadkov v naravi.
Prepovedano je odlaganje bal krme ob brežinah potokov.

Rudi Pušnik

pOLeGANje MLAdIČev IN KOšNjA
Trenutno je obdobje poleganja srnjih mladičev.  Ti se 
večkrat najdejo sami na travnikih ali ob robu gozdov. 
Prosimo, da se  jih ne dotikate ali jih kakor koli premi-
kate. Srna vodnica jih bo v večernem ali nočnem času 
odpeljala. 

V tem obdobju bodite še posebej pozorni na svoje pse. 
Ker je trenutno tudi čas intenzivne košnje, vas naprošamo, 
da vse izkošene mladiče dosledno javljate Lovski družini 
Vransko. Javljanje je nujno potrebno zaradi natančnosti 
vodenja evidenc izgub in odvzema divjadi. 
Za upoštevanje omenjenih napotkov se vam LD Vransko 
že vnaprej zahvaljuje.

Florijan Rojnik

LepOTe NARAve
Med pohajkovanjem 
po samotnih poteh nas 
včasih kaj preseneti, kar 
za vedno ohranimo v 
spominu.  Med vračanjem 
s prvomajskega izleta na 
Menini smo naleteli na 
družino igrivih mladih 
lisičk, a le ena se je opogu-
mila in nam naklonila več 
pozornosti. 

Lansko poletje so Briše obiskale štorklje. Njihovega obis-
ka si v naši občini še želimo.
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vLOGA FIzIOTeRApevTA pRI OhRANITvI IN 
KRepITvI zdRAvjA

Najverjetneje boste po-
dobnega mnenja, da je 
naš življenjski slog vse 
bolj povezan s poklic-
nimi obveznostmi, vlo-
go v družini in z vsemi 
vsakdanjimi opravili 
v domačem okolju. 
Naš način življenja je 
postal zelo odvisen od 
družbenoekonomskih in 
socialnih vplivov. 
Če se zamislimo, dru-
gače morda res ne gre, 
če želimo ohraniti 
svoje življenje v danih 
okoliščinah čim bolj opti-

malno oziroma skušamo zadostiti vsem potrebam okolja 
in družine. Premalo se zavedamo, kako pomembno je go-
jiti tudi pravilen odnos do sebe, da bomo kljub hitremu 
tempu življenja ustavili korak in naredili nekaj več za 
svoje zdravje. 
Posamezniku in družbi bi moralo zdravje predstavljati 
najpomembnejšo vrednoto, da bi ozavestili in stremeli k 
temu, da zdravje  ohranjamo in ga še okrepimo. Pred-
vsem v smislu, kako delovati preventivno, da lahko svoje 
zdravje ohranimo z vidika zadovoljnega in pozitivnega 
odnosa do svoje osebnosti. 
Kot fizioterapevtka se vse bolj srečujem s problematiko 
zdravja posameznika, tako v družini kot v družbi. 
Namen prispevka je, da se poleg fizioterapevtskega pris-
topa do posameznika opredelim tudi s tako imenovano 
dodano vrednostjo pri ohranjanju in krepitvi zdravja. 
Dodana vrednost je prisotna pri   zdravstvenih težavah 
(na primer pri degenerativnih obolenjih gibal, obolen-
jih revmatskega izvora, avtoimunih obolenjih, obolenjih 
psihosomatskega značaja; zdravstvena stanja kot posled-
ica slabega načina življenja in še mnogo drugih). Da bi 
preprečili pojav tovrstnih težav ali že prisotnih težav, bi 
bilo potrebno pomisliti še na druge dejavnike, ki dajejo 
dodano vrednost našemu zdravju. 
Med pomembnejšimi dejavniki so: 
vnos tekočine v naše telo - pitje vode zelo pripomore k 
hidraciji telesa in podpori vitalnosti in ohranjanju imun-
skega sistema; 
•	 vnos določenih mineralov, vitaminov; uravnoteženost 

v prehrani pri vnosu ogljikovih hidratov, maščob ter 

beljakovin. Pri težavah gibalnega aparata in ohran-
janju stabilnega živčnega sistema je pomemben vnos 
vitamina B6 ter mineralov, kot so magnezij, kalij in 
kalcij; 

•	 povečan dotok kisika v telo -  pri vsakodnevnih 
naporih in stresnem načinu življenja je nujno potreb-
na obogatitev celic,  tkiv in organskih sistemov s 
kisikom. 

Gibanje telesa je širok pojem in zajema zelo različno 
vrsto športnorekreativnih aktivnosti, tako aerobičnega 
kot anaerobičnega značaja. Dobrodošel je nasvet fiziote-
rapevta, ki vam bo znal svetovati, katere in kakšne vrste 
aktivnosti so primerne za ohranjanje in krepitev zdravja 
pri različnih zdravstvenih težavah v različnih življenjskih 
obdobjih. 
Utrujenost vodi do psihofizičnih posledic, ki zmanjšujejo 
kvaliteto našega življenja. To so klinični znaki, ki 
načenjajo imunski sistem in vodijo k najrazličnejšim 
kroničnim boleznim. Če tukaj omenimo še statično delo 
ali položaj v določenih poklicih, je nepravilna drža tele-
sa in bolečine v hrbtenici že zelo obremenilni faktor, ki 
vodi v kronično utrujenost telesa. Vloga fizioterapevta je 
v tem, da vas educira oziroma poduči o pravilni drži te-
lesa, njegovi stabilnosti, vas nauči pravilnega dihanja ter 
različnih sprostilnih tehnik telesa in duha. 
Masaže so našemu telesu vedno dobrodošle. Masaža je 
najstarejša metoda z dotikom, ki ima namen vzdrževati 
vaše zdravje, nuditi dobro počutje ter povečati 
razpoloženje. Primerne so terapevtske, sprostilne ter 
energetske masaže. Pomembnost masaže je v podpori 
limfnega in krvnega obtoka. 
Pri obravnavi zdravstvenih težav, kjer so prisotne 
bolečine (na primer pri kroničnih težavah gibalnega 
aparata; pri težavah po različnih preobremenitvah v 
sklepih, tetivah, ovojnicah ter mišicah; po poškodbah ter 
po operativnih posegih), so zelo priporočljive specialne 
zdravstvene storitve s področja ortopedije in nevrologije. 
Dodatno lahko z vsemi vrstami elektroterapije, na pri-
mer z laserjem, ultrazvokom in vsemi vrstami električnih 
protibolečinskih tokov, pripomorejo k olajšanju in 
zmanjševanju različnih vrst bolečin. 
Pred nami so poletni in dopustniški dnevi, ki so nujno 
potrebni, da ne pozabimo nase in na svoje zdravje. 
V juniju in juliju vam v Zasebnih prostorih fizioterapije 
v Domu sv. Rafaela nudim 20 % popust na vse masaže in 
zdravstvene storitve. 
Zaželjeno je predhodno naročilo, in sicer 
na tel. 03 703 42 29 ali mob. 051 383 083. 

Simona Novak

dIvjAd NA ceSTI -   OpOzORILO 
UdeLežeNceM v ceSTNeM pROMeTU

Vsi udeleženci   v cestnem prometu  na regionalni cesti 
Ločica - Zajasovnik naj bodo previdni, ker  večkrat prečka 
cesto divjad, zlasti v nočnem času. Minuli teden je v 
nočnem času utrpel  veliko škodo  voznik poltovornega 
vozila, ki mu je prekrižal pot divji prašič. 

 Rosita Papinutti
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NAPOVEDNIk

zAMeNjAvA OSeBNIh IzKAzNIc IN pOTNIh LISTOv
Upravna enota Žalec sporoča, da se lahko zamenjava osebnih izkaznic in potnih listov opravi 
tudi na Krajevnem uradu Vransko. 

Uradne ure Krajevnega urada vransko so vsak torek od 8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure. 

Telefon za informacije: (03) 703 28 20.




