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OBČINSKI INFORMATOR
številka 128
Vransko, 30. 11. 2016
Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

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

Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje

UREDNIŠTVO

Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Župnijska
Karitas Vransko, PD Vransko, Zavod sv. Rafaela, GPO Vransko,
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko,
Gozdarska zadruga Vransko, Tone Tavčer, Marko Korošec
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 22. 12. 2016.
Prispevke zbiramo do 9. 12. 2016 do 12. ure preko platforme
MojaObcina.si.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO
Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega
informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce
prosimo za kratke in jedrnate članke.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.
UREDNIŠTVO

Zgodilo se je ...
OBNOVA CESTE
Včasih je tudi dobro, če je kdaj avtocesta zaprta. Potem se morajo
državni veljaki voziti po obvozu, in to
po luknjastem obvozu, ki je bil še za
avtomobile višjega cenovnega razreda skoraj smrtno nevaren. Pa je padla
komanda, cesto je potrebno preplastiti!
Končno, bi lahko rekli, smo dočakali
skozi vas Zajasovnik preplastitev ceste Vransko–Trojane.

Cesta je bila v tako slabem stanju, da
se je bilo po njej kar smrtno nevarno
voziti z avtomobilom, kaj šele s traktorjem ali kolesom. V ustih sploh nisi
smel imeti zobne proteze, ker je bila
velika nevarnost, da jo izgubiš. Ko pa
so mimo drveli tovornjaki, smo imeli
vaščani, ki živimo ob cesti, občutek,
da se podira svet. Pa tudi prometnih
nesreč bo sedaj verjetno manj na tem
odseku ceste ali pa vsaj poškodovana
cesta ne bo kriva zanje.

Lovec na tornade v Medobčinski splošni knjižnici Žalec

V Medobčinski splošni knjižnici Žalec
je potekalo izjemno zanimivo predavanje meteorologa, fotografa in lovca
na tornade Marka Korošca. V pogovoru, ki ga je vodil Marko Rozman,
novinar in moderator na Radiu Slo-

venija, sta pojasnila
vremenske razmere,
ki vodijo do nastanka tornadov, in pustolovščine, ki jih doživlja Marko Korošec, ko
potuje po Združenih
državah Amerike, da bi
se kar najbolj približal
temu
ekstremnemu
pojavu. Poleg razburljivih doživetij v družbi
znanstvenikov proučuje značilnosti tornada
in s tem išče načine, kako preprečiti ali vsaj omiliti njihovo uničujoče
divjanje. Fotograf Marko Korošec je
pred časom zmagal na fotografskem
natečaju revije National Geographic

Traveler. S fotografijo ogromnega
nevihtnega oblaka v obliki NLP-ja in v
ostrem kontrastu s krajino je pometel
s svetovno konkurenco. Fotografijo
je naslovil filmsko, Dan neodvisnosti.
Njegove fotografije sicer objavljajo
številni svetovni mediji, kot so National Geographic, Weather channel,
CNN, Daily mail in BBC. Poleg tornadov ga zanimajo vsi vremenski pojavi, ki so neobičajni oziroma zunaj
normale; poleti so to neurja s strelami, tornadi, strukture neviht, pozimi
obilna sneženja, žled, ekstremno ivje,
orkanska burja, poplave ipd. Skratka
vse, kar ni normalno in vsakdanje.
Pogovor je spremljala razstava fotografij, ki bo na ogled do 2. decembra 2016 v času odprtosti knjižnice.

Na tisoče cvetov iz krep papirja
Na Vranskem je bila četrto soboto in
nedeljo v novembru odprta 4. vseslovenska razstava cvetja iz krep papirja,
ki ga je pod pokroviteljstvom Občine
Vransko pripravilo neformalno društvo
Rož'ca. Športna dvorana Vrana Vransko se je v dveh dneh spremenila v en
sam cvetlični vrt, ki so ga krasili rože in
aranžmaji iz več tisoč cvetov iz krep
papirja. Skupaj se je predstavilo kar 120
izdelovalk in izdelovalcev rož iz raznih
krajev Slovenije.
Uvodoma je zbrane nagovorila predsednica njihovega združenja Martina Felicijan in med drugim poudarila: »Združuje

nas veselje in ljubezen do ljudskega izročila in želja ohranjati kulturno dediščino!« Zahvalila se je vsem izdelovalcem,
ki se jih je tokratne razstave udeležilo
kar trideset odstotkov več kot prejšnje.
Ob odprtju razstave so pripravili prijeten
program, ki ga je povezovala Kristina
Bogataj, sooblikovali pa ljudske pevke
Korenina iz Tolmina, folklorna skupina Sožitje iz Šentjurja, Etno skupina
Sončnice iz Ostrožnega in ljudske pevke
prosvetnega društva Janeza Trstenjaka
iz Huma pri Ormožu.
Razstavo je odprla direktorica Etnografskega muzeja Ljubljana Tanja Rožen-

berger, ki je v svojem nagovoru poudarila, da izdelovalci papirnatega cvetja s
svojim delom ohranjajo znanje preteklih generacij izdelovalk in izdelovalcev,
to znanje pa tudi nadgrajujejo z lastno
inovativnostjo in z zahtevami sodobnega tržišča. Izdelke na razstavi odlikujejo
natančnost izdelave cvetov, oblikovno
in barvno prilagajanje podobam naravnih cvetlic in tudi znanje o likovno estetskem oblikovanju cvetov v historično izpričane aranžmaje ob vsakdanjih
in prazničnih priložnostih. Razstavo je
blagoslovil domači župnik Jože Turinek.
T. T.
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Zgodilo se je ...
V SCHWENTNERJEVI HIŠI RAZSTAVLJA ROK KOMEL
Turoben novembrski četrtkov večer
smo v Schwentnerjevi hiši popestrili z
odprtjem razstave Roka Komela. Ustvarjalni kotiček ima v Žički kartuziji, kjer
tudi vodi številne delavnice lončarstva.

Je umetnik, ki precej razstavlja. Poleg
samostojnih razstav je do nedavnega veliko sodeloval z letos preminulo
akademsko slikarko Ivano Andrić Todić,
ki ji razstavo v Schwentnerjevi hiši tudi
posveča.
Rok Komel se je najprej zapisal slikarstvu, nad katerim se je navdušil že v osnovni šoli, ko je začel nabirati znanje pri
mentorju Emeriku Bernardu. V slikarstvu ima svoj pečat, ki je zelo močan,
tako da ga je težko uvrstiti v določene
likovne smeri. Med študijem zgodovine
in etnologije se je zapisal še lončarstvu
in danes je eden redkih ambasadorjev
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klasičnega lončarstva. Izraža se tudi kot
pesnik. Veliko objavlja po različnih literarnih revijah, izdal pa je pesniško zbirko
Vodenika. Obiskovalci so za pokušino
na odprtju razstave, ki so ga z igranjem
na klavir popestrili učenci Glasbene šole
»Risto Savin« Žalec, Daniel Avšič, Sara
Češek in Elija Jerman, slišali nekaj verzov izpod njegovega peresa. Vsi, ki ste
odprtje zamudili, vas pesmi čakajo na
knjižnih policah knjižnic, slike in
lončarske izdelke pa si lahko v Schwentnerjevi hiši ogledate do konca decembra.
TG

UTRINKI IZ NAŠEGA DOMA

V Našem domu je bilo letos kar pestro
dogajanje. Imeli smo različne delovne
akcije, gostili smo nastope ljudskih
pevcev, uživali v bralnih uricah ... Kot
zanimivost pa bi omenila tudi projekt
samooskrbe, saj smo si kar dobro na-

polnili shrambo, predvsem z zelenjavo. S pomočjo stanovalcev smo
opravili ročni izkop, pobiranje in delno
prebiranje krompirja, ki smo ga letos
prvič opravili strojno in je bilo zelo
dobrodošlo. Glavnino pa so opravili naši stanovalci, ki so ga natančno
pregledali, preden smo ga skladiščili v
klet. V jesenskem času smo ribali tudi
zelje za ozimnico in sedaj že jemo kislega. Nabirali smo zelišča, dišavnice
z naših gredic in moram reči, da se s
potrpljenjem in z vztrajnostjo da kar
veliko doseči. Prav je, da omenim tudi
peko tort za naše mesečne slavljence.

NOVO PRIKLOPNO VOZILO

pokriva področje od Tuhinjske in
Spodnje Savinjske doline, Zasavja
in vse do Kozjanskega. Za prevoz
lesa ima zadruga svoj kamion z
enoosno prikolico, s katerim je do
nedavnega izvajala prevoz kratkega (4 m) in tudi daljšega lesa (8 m
in več).
Zaradi vse daljših relacij prevozov je enoosna prikolica postala
nerentabilna, saj smo z njo zaradi manjše nosilnosti lahko peljali
manj lesa.
Gozdarska zadruga Vransko se
od leta 1993 ukvarja z odkupom
in s prodajo hlodovine iglavcev
in listavcev. S svojo dejavnostjo

Zato se je v zadrugi pojavila potreba po nakupu nove gozdarske
prikolice, ki bi omogočila prevoz

Torta velikanka jih pričaka proti koncu meseca. Z njo se posladkajo vsi, ki
se udeležijo rojstnodnevne zabave.
Zaposleni smo na pobudo gospe direktorice lahko vključili v naš delovnik
tudi znanca ali prijatelja, ki je krajšal
urice našim ljudem z družabno igro, s
pogovorom, postrežbo obroka ...
Leto je hitro minilo. Še malo in tu bo
veseli december, poln lepih dogodkov
in če ste bili tudi kaj pridni, vas zagotovo obiščejo Miklavž, Božiček ali Dedek
Mraz.
Anica C.
večje količine kratkega in dolgega
lesa in s tem posledično znižanje
stroškov prevoza. Tako smo se
odločili za nakup dvoosne tandem
prikolice za prevoz kratkega (2 x
4 m) in dolgega lesa (8 m in več).
Na podlagi zbranih in analiziranih
ponudb dobaviteljev gozdarskih
prikolic smo se odločili za proizvajalca z dolgoletnimi izkušnjami
na tem področju. Zavedamo se,
da je kakovostno vozilo pogoj za
racionalizacijo stroškov in s tem
rentabilnost poslovanja ter zagotavljanja konkurenčnosti.
Gozdarska zadruga Vransko

Utrip domoznanstva: Lovska družina Vransko se predstavi
Ena izmed trajnih nalog in odgovornosti lovcev je skrb, da so
vrste divjadi in njihovo število v
ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi. Sonaravno
gospodarjenje in varstvo divjadi
je bilo vedno strokovno in etič-

no vodilo lovcev. Za to skrbi tudi
Lovska družina Vransko, ki se
je 7. novembra 2016 predstavila
na Utripu domoznanstva v Medobčinski splošni knjižnici Žalec.
Delovanje lovske družine in njen
razvoj skozi zgodovino sta pred-

stavila predsednik Florijan Rojnik
in član društva Slavko Košenina,
pogovor pa sta vodili Karmen
Kreže in Tanja Pilih. Sogovornika
sta povedala, da so letos praznovali že 70. obletnico delovanja,
na kar so zelo ponosni. Več smo

Zgodilo se je ...
izvedeli o delovanju lovcev, njihovem
povezovanju z drugimi društvi, pa tudi
z vrtci in s šolami.
Predstavila sta nam
zgodovino
lova,
pravno
ureditev
lova, lovske običaje in lovske trofeje.
V knjižnici je bila
postavljena
tudi

razstava o društvu. Prostoživeče
živali so javna dobrina, zato je
njihova ohranitev v nacionalnem
interesu. Lovstvo je torej veliko
več kot samo lov. Obsega tudi številne druge, zelo pomembne dejavnosti, ki pomagajo krepiti zavest lovske in nelovske javnosti,
da je lovstvo pomembno za naravo in družbo. Članom društva želimo veliko uspehov še naprej.

Odlična udeležba na delavnici TPO
Okoli 70 krajanov
Vranskega,
vključno z večino učiteljic
in vzgojiteljic iz Osnovne šole Vransko,
je v sredo izpopolnjevalo svoje znanje
temeljnih postopkov
oživljanja in uporabe
defibrilatorjev. S po-

močjo reševalca in enega največjih
zanesenjakov za širjenje znanja iz TPO
v Sloveniji Primoža Velikonje in Andraža Ogorevca iz iHelpa so se lahko
prav vsi preizkusili v zunanji masaži
srca in uporabi učnega defibrilatorja. Vsi udeleženci so lahko dobili tudi
brezplačno kartico iHelp, ki lahko bistveno pomaga reševalcem v primeru
urgenc.

Dan odprtih vrat AMZS v centru varne vožnje
Čudovit in navdušujoč dan so v soboto, 22. oktobra, doživeli na AMZS
Dnevu odprtih vrat v Centru varne
vožnje na Vranskem. Več kot tisoč
obiskovalcev je na zanimiv, zabaven
in poučen način spoznavalo z vseh
plati delovanja Avto-moto zveze
Slovenije.
Po dveletnem premoru je bil letošnji dan odprtih vrat AMZS še toliko
bolj zanimiv, saj se je Avto-moto
zveza Slovenije obiskovalcem predstavila kot prevetrena organizacija
s svežim pristopom in z novim elanom. V svojem pozdravnem nagovoru je predsednik AMZS Anton
Breznik povedal: »V AMZS po zatohlih dveh letih znova diši po zagnanosti in uspehu«.
Obiskovalci letošnjega dneva odprtih vrat so lahko od blizu spoznali – in preizkusili – vse dejavnosti,
storitve in izdelke, ki jih AMZS ponu-

ja svojim članom in ostalim uporabnikom. Veliko zanimanja je požela
predstavitev avto-moto športnikov,
ki na razstavnem prostoru pred
glavno stavbo centra varne vožnje
niso razstavili le svojih tekmovalnih
motorjev in kartov, pač pa so se z
njimi – glasno, hitro in spektakularno – tudi zapeljali po poligonu.
Že tradicionalno je bila največja
gneča pred različnimi postajami
oziroma sklopi poligona za varno
vožnjo, kjer so lahko obiskovalci sami preizkusili svoje znanje in
spretnost pri vožnji avtomobila. A
takšnih praktičnih prikazov je bilo
na AMZS-jevem dnevu odprtih vrat
še več. Tako so lahko obiskovalci
obnovili znanje nudenja prve pomoči, spoznali in preizkusili, kako
se je treba rešiti iz prevrnjenega
avtomobila, ob uporabi posebnih
očal doživeli, kako slabo vidimo
in reagiramo, če spijemo preveč

alkohola, na predavanjih pa se temeljiteje spoznali tudi z delom
AMZS na področju preventive, preizkušanja cest in infrastrukture ter
izobraževanja voznikov.
Nič slabše se niso zabavali otroci; za
njih so skrbele varuške, lahko pa so
se preizkusili tudi na kolesarskem
poligonu, pri vožnji z električnimi
otroškimi avtomobili in pri vožnji z
otroškimi trial motorji. Otroke so
zabavale tudi AMZS-jeve maskote:
Anja, Marko in mehanik Zdravko.
S podelitvijo priznanj mehanikom
ZŠAMS, ki so se odlično odrezali
na evropskem tekmovanju mehanikov, so obiskovalci spoznali še
delo fantov v tehničnih službah, ki
so v času prireditve pokazali tudi
nekaj trikov in zvijač pri skrbi za
jeklene konjičke.
T. T.
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ZKTŠ

T: 703 12 10 | 703 12 11 | M: 031 210 298 | 041 238 749 | 041 919 829
www. zkts-vransko.si | zkts.vransko@siol.net | zkts.vransko@gmail.com

ABONMA 2016/2017
OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 3. december 2016, ob 10.00

sobota, 17. december 2016, ob 19.30

SIRKEC, SIRKEC

STROGO ZAUPNO

Teater CIZAMO

Dramska sekcija Teloh Tabor

klovnsko-cirkuška predstava za otroke od 3. leta starosti
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komedija

Cena: 8 evrov/odrasli, 5 evrov/otroci
Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO

TIC VRANSKO
Schwentnerjeva hiša
Delovni čas:
PO 10.00-14.00
TO 10.00-14.00
SR 10.00-14.00
ČE 12.00-16.00
PE 10.00-14.00
SO 10.00-12.00

TIC Vransko I Vransko 25
S www.zkts-vransko
E zkts.vransko@gmail.com
T 041 919 829

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Do 31. 12. 2016
vabljeni
na ogled razstave
slikarja in lončarja
Roka Komela
POBERKI.

ZKŠT

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
Tel: 03 703 12 11, GSM: 031 210 298
E-pošta: zkts.vransko@siol.net, www.zkts-vransko.si

organizira na

Ta veseli dan kulture 2016
11.00-13.00, Schwentnerjeva hiša

JAVNO VODSTVO PO SCHWENTNERJEVI HIŠI IN OGLED RAZSTAVE ROKA KOMELA
11.00, Gasilski dom Prekopa

JAVNO VODSTVO PO GASILSKI ZBIRKI
(obvezna predhodna najava na tel. št. 041 919 829)
Vabljeni.

PRAZNUJ ROJSTNI DAN
V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
* do 15 otrok brez pogostitve: 100,00 EUR (DDV vštet v ceno)
* nad 15 do 20 otrok brez pogostitve: 135,00 EUR (DDV vštet v ceno)
CENA VKLJUČUJE:
- 2 uri tematske animacije ali 1,5 ure tematske animacije + 0,5 h pogostitve
- 1 animator (nad 15 do 20 otrok 2 animatorja)
- v primeru pogostitve, za katero poskrbite sami, vam pripravimo prostor v avli športne dvorane
- v primeru podaljšanja rojstnega dne za 1 h, se cena poveča za 30 %
Informacije: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749, 03 703 12 10
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Knjižnična stran

V DECEMBRU NAPOVEDUJEMO:
•
•
•
•
•

sobota, 3. december 2016, ob 18. uri: Izrael, potopisno predavanje Jerneja Lesjaka
torek, 6. in 20. 12., ob 10.30 v Našem domu: Bralna ura s stanovalci
torek, 20. december 2016, ob 10.30: Prvošolci na obisku
torek, 20. 12. 2016, ob 18. uri: Božična pravljična ura s poustvarjanjem
ves december, v času odprtosti knjižnice, izdelava voščilnic in novoletnih okraskov
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Vabljeni!

ZGODILO SE JE ...
KAJ JE ŽIVLJENJE … bralni projekt za odrasle SAVINJČANI BEREMO 2016/2017
Prostor med našimi obrazi je dvorišče; veje bi pognale, ptice bi sedale nanje in gnezdile, ko smo dobri drug z drugim. A
nismo vedno. Kakšen dan smo tako vsak zase, da se veter izgubi, ko se zavleče v dvorišče med nami. Nekdo bi nas moral
naslikati, ko smo dobri drug z drugim, in razstaviti ob poteh, da ne pozabimo … To je življenje …
Izbrali smo zgodbe z dvorišča naših življenj. Vabimo vas, da ste z nami v deseti sezoni branja Savinjčani beremo
2016/2017, ki ga začenjamo 20. novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic. Z vpisom v kateri koli enoti
Medobčinske splošne knjižnice Žalec boste postali član skupnega branja. Več informacij o projektu Savinjčani
beremo 2016/2017 dobite na domačih straneh knjižnice www.zal.sik.si pod zavihkom Projekti ali v vaši knjižnici.
Ko vas bomo povabili na zaključno prireditev, ki bo maja 2017, boste imeli svoj odgovor na vprašanje, kaj je življenje.
Zapišite ga poleg naslovov vsaj petih knjig, ki jih boste izbrali in prebrali s seznama.
Zgodbe nam ponujajo ogledalo. Saj poznam pravljico o zrcalu, ki ga živali najdejo na gozdni jasi? Da, to je moja slika.

Pravljična ura s poustvarjanjem
PIKO DINOZAVER
Na novembrski pravljični uri smo spoznali dečka Benjamina,
ki si je silno želel imeti psa. In če si nekaj res močno želimo,
se nam želja uresniči. Tudi Benjaminu se je. Deček je dobil
psa, malce nenavadnega, a nič za to. Bivanje s psom/
dinozavrom je bilo na moč razburljivo in zabavno. Piko je bil
tobogan, buldožer, kopač, lahko je pometal ceste. A bival je
v muzeju, Benjamin le ni imel tako velike ute.

VRTEC NA OBISKU
V petek in torek, 11. in 15. novembra, so Občinsko knjižnico
Vransko obiskali naši najmlajši, ki obiskujejo Vrtec Vransko.
Radovedne glavice so prisluhnile zgodbicam o jeseni, ki
nam prinaša toliko različnih barv in veselja. Ples v dežju,
skok v blatne luže, igra v vetru … vsak letni čas ima svoj čar.
Kljub vsemu pa so mi otroci zaupali, da se bolj veselijo zime,
ki že trka na vrata.

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 30. november 2016

JP v naselju Vransko, parkirišča
JP Podrigel, Podgozd, Podgorica,
Čistilna

VSEBINA
OBVESTILA
1. Izvajalci zimske službe na območju občine Vransko
2016/17
OBVESTILA
1. Izvajalci zimske službe na območju občine Vransko
2015/16
Cesta
LC R 447 - Zaplanina – Volčje jame,
odcep Učakar, odcep Dežman

Izvajalec zimske
službe
Novak Franc s.p.
041 720 497

LC odcep za Ravne - Ravne

Kajbič Martin
041 907 454
LC R 447 Trafela – križišče za Ravne, Jerman Rado
JP Odcep Zahomce, JP Ločica041 264 824
Grabner
JP R 447 - Jakov dol, odcep Bokal,
odcep Cencelj

Novak Franc s.p.
041 720 497

JP R 447 - Osredek

Novak Franc s.p.
041 720 497
Slapnik Sandi
041 361 452

LC Prapreče – Vologa - Lipa, odcep
Kale,
odcep Jeseničnik, odcep Orehovec
LC Vransko – Prapreče,
JP vas Merinca do odcep Vrhovnik z
odcepi Sedeljšak, Dolinšek, Cencelj,
Kos, Zdešar,…
JP Klance - Klakočovec –
Semprimožnik
JP Ropasija - Planina z odcepi
LC Vransko - Tešova - Ropasija
JP Tešova – Klakočovec, z odcepi
Tabor, Bergant, Izlakar, Pečovnik JP
v naselju Brode, JP Tešova – Brode,
JP Selo , JP Selski graben
LC skozi trg Vransko

1|S tr a n

Številka 61/2016

LC Šmartno - Prekopa - Stopnik
Kralj Jože s.p.
JP Vindija, JP Prekopa –Blate, JP
041 786 040
Ribarič, JP Prekopa Vranič - Jevše,
JP Prekopa- Jagodič -Stopnik , odcep
Žnidaršič
JP Stopnik – Stari grad z odcepi
JP Prekopa – Stopnik – Čeplje,
JP Čeplje- Prekopa – Banovič
JP Čeplje obrtna cona- Zbirni center
LC Ropasija - Čreta
JP Zg. Limovce
JP Prosivnik - Vrhovnik
JP G 10- Zajasovnik - Hrastovec
JP R 447- Ločica – Kajbič – Felicijan
JP Jevše- Dešnikar – Dolar
JP Čeplje – Pondor z odcepi
JP Brode – Tršča- Zajc- Mošnik
JP 447 – cesta na poligon
JP Brode – pov. cesta na poligon,
JP na Fabriko, JP Vršnik,JP na
vinograd
JP Sp. Limovce
JP Male Prapreče

KZ Vransko, z.o.o.
Skok Martin
070 810 185
Pikel Marjan
5725 542
KZ Vransko, z.o.o.
Skok Martin
070 810 185

KZ Vransko, z.o.o.
Skok Martin
070 810 185

Energetika Projekt
Kuserbanj
031 726 876

JP Zaplanina – Slapnik, GC Brvar
JP Zahomce-Dol pri Taboru
JP odcep Ocepek

Remic Franc
5725 065
Ferme Anton
031 760 670
Slapnik Sandi
041 361 452
Novak Franc s.p.
041 720 497
Jerman Rado
041 264 824
Kokovnik Ivan
040 276 835
5725 385
KZ Vransko, z.o.o.
Skok Martin
070 810 185

Bokal Franc
040 366 441
Energetika Projekt
Kuserbanj
031 726 876
Brvar Milan
041 955 692
Strožič Ivan
041 794 198 ali
5727 314

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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Pekli smo sladke medenjake
Ker smo zelo sladkosnedi, smo se
kuharji iz Vrtca Vransko odločili, da
bomo na našem prvem srečanju pekli
medenjake.
Polni veselega pričakovanja smo se
odpravili čez cesto v šolsko gospodinjsko učilnico. Umili smo si roke, si nadeli predpasnike in se lotili dela.
Iz že pripravljenega testa smo naredili kroglice ter jih polagali na pekače.
Težko smo čakali, da so se medenjaki
spekli in vsaj malo ohladili, da smo jih
lahko poizkusili. Zelo so nam teknili.
10

Pa še načrt za naslednje srečanje …
samo namig – tokrat bo nekaj slanega!
Mateja Pečovnik in Mateja Remic

MEDENJAKI (sestra Vendelina)
Sestavine:
•
15 dag medu
•
30 dag masla
•
2 jajci
•
15 dag sladkorja v prahu
•
50 dag moke
•
1 žlička sode bikarbone
•
mešana dišava za medeno testo (ne cela vrečka, malce manj)
Premaz:
•
1 beljak
•
7 dag sladkorja v prahu
Postopek:
Maslo penasto umešamo, izmenjaje in postopoma dodajamo jajci, sladkor in med.
Nato zamešamo moko s sodo bikarbono in dišavo za medeno pecivo. Zamesimo
testo, da pol ure počiva. Oblikujemo kroglice in jih polagamo na malo pomazan
pekač. Pečemo 10 minut pri 170 �C. Še tople povaljamo v mešanici sladkorja in
beljaka. Položimo jih na pladenj.

PLANINCI VRTCA VRANSKO NA PRVEM POHODU
Napoved sončnega in ne premrzlega vremena nas je v četrtek, 10. novembra 2016, zvabila na prvi potep v
tem šolskem letu. Po kosilu in kratkem počitku smo si nadeli nahrbtnike na rame in se odpravili. Zbrala se
nas je kar lepa četica – 15 planink in
planincev, starih od štiri do šest let.
Sledili smo zemljevidu, na katerem je
bilo označeno mesto, kjer se je skrila
sovica Oka. Kar hitro smo odkrili njeno

skrivališče. Tam nas je čakalo še presenečenje. Oka nas je tokrat zvabila
v gozd na Brišah. Pot smo po gozdni
cesti nadaljevali do vasi Klokočovec,
kjer smo imeli daljši postanek. S polnimi želodčki smo se podali naprej do
cerkve sv. Hieronima na Taboru ter se
nato spustili po hribu navzdol do vrtca.
Katja Rotar in Mateja Remic

TEDEN OTROKA (3. 10.–7. 10. 2016): »SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI«
V tem tednu smo z različnimi dejavnostmi razvijali spoštljiv odnos
do narave, z njeno povezanostjo in
odvisnostjo. Prav tako smo namenili pozornost gibanju in zdravemu
načinu življenja ter nevarnostim, ki
prežijo na nas.
- V ponedeljek so si otroci ogledali
dramatizacijo z naslovom Tudi drevo
ima srce (Shel Silverstein) v izvedbi
strokovnih delavk vrtca.
- V torek smo odšli v gozd, kjer smo
doživljali naravo z vsemi čutili, pri-

sluhnili zvokom, se skrivali za drevesi,
iskali in nabirali jesenske plodove.

tako vsaj deloma pregnal strah pred
zdravstvenim osebjem.

- V sredo smo imeli ekodelavnice, kjer
so otroci prehajali med skupinami in
pripravili sadne napitke, zelenjavni
namaz, izdelali papir, likovno ustvarjali z naravnimi materiali ...

- V petek pa je sledila IGRALNA
ZMEŠNJAVA, saj so lahko otroci prehajali med skupinami in se ob različnih
igralnih aktivnostih družili.

- V četrtek nas je obiskal g. Rok Repas, medicinski brat oz. reševalec iz
ZD Žalec, ki je otrokom na njim pri-meren in simpatičen način, s pomočjo lutk in zgodbice, predstavil poklic,
kako poskrbeti v primeru poškodb in

V tem tednu smo se naučili, kako
pomembna je za nas narava, kaj vse
nam nudi za sproščeno igro in kako
poskrbeti za svoje zdravje. Tako bomo
še naprej razvijali spoštljiv odnos do
nje in drug do drugega.
Polona in Irena
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TRETJEŠOLCI IN PRETEKLOST NAŠIH PREDNIKOV

V sredo, 26. 10. 2016, smo tretješolci
centralne šole obiskali Schwentnerjevo hišo in etnološko zbirko v Brodeh.
Spoznavali smo življenje naših
prednikov, odkrivali zgodovinsko
pomembne stavbe na Vranskem in
si ogledali zanimivo hišo, v kateri se
je rodil založnik Lavoslav Schwentner. Zahvaljujemo se ZKŠT Vransko
za brezplačen ogled obeh ustanov in
zanimivo vodenje po muzeju.
Več o dogodku so zapisali učenci 3.
a-razreda.
S šolo smo si ogledali etnološko
zbirko in Schwentnerjevo hišo
na Vranskem. Najprej smo odšli
v Brode, kjer je etnološka zbirka.
Videli smo predmete, ki so jih uporabljali v črni kuhinji, orodje, ki ga
je uporabljal kovač, čevljarjevo
orodje in staro kmečko orodje, ki
so ga včasih uporabljali na kmetijah. Videli smo kolovrat za predenje volne, cepec, ki so ga uporabljali
za mlatenje žita, star likalnik, stare
šivalne stroje, podkve, kladiva in
klešče. V etnološki zbirki mi je bil
najbolj všeč voz požarne brambe Vransko in gasilska sirena. Po
ogledu smo se posladkali z napoli-

tankami in odšli nazaj v šolo. Po
malici smo odšli v Schwentnerjevo hišo. V tej hiši je živel Leopold
oziroma Lavoslav Schwentner, ki je
bil slovenski založnik. Dajal je denar, da so lahko slovenski pisatelji
in pesniki izdajali knjige. Med njimi
je bil tudi Ivan Cankar, ki se je na
Vranskem v tej hiši tudi večkrat ustavil in prespal. V hiši so bile sobe
povezane med seboj z vrati, tako
da si lahko hodil v krogu. Ko sta
teti Lavoslava Schwentnerja oddajali hišo, sta pred prehodna vrata postavili tapiserijo in slike, da
najemniki niso vedeli, da je tam še
en prehod. Najbolj zanimivo se mi
zdi življenje Lavoslava, saj o njem
do sedaj nisem vedel ničesar. Najbolj sem si zapomnil, da si je spremenil ime iz Leopolda v Lavoslava,
ker je želel imeti slovensko ime in
ne nemškega. Ta dan mi je bil zelo
všeč, saj sem izvedel veliko novega
in zanimivega.
Mitja Drolc, 3. a
Zjutraj sem prišla v šolo. Šla sem v
razred. Učiteljica nam je predstavila potek dneva. Odšli smo v Brode,
tam smo si ogledali etnološko
zbirko. Gospa Polona nam je po-

kazala veliko starih reči, bilo je
res zanimivo. Pred odhodom smo
pojedli napolitanke. Na poti nazaj
smo si ogledali pomembne stavbe:
Košeninovo hišo, Osetovo hišo oziroma današnjo občino, nekdanji
krajevni urad in Schwentnerjevo
hišo. V šoli smo pojedli malico ob
vrnitvi v šolo. Nato smo odšli v
Schwentnerjevo hišo. Gospa Tanja nam je razkazala vse prostore
Schwentnerjeve hiše. Ko smo se vrnili, je bilo že konec pouka. Ugotovila sem, da so bili Schwentnerji
zelo pomembni in bogati, saj so si
lahko privoščili marsikaj.
Ajda Bogataj, 3. a
Ko sem prišel v šolo, sem šel v
jutranje varstvo. Iz jutranjega
varstva sem šel v razred, kjer sem
počakal učiteljico. Ko je učiteljica
prišla v razred, nam je povedala,
kam gremo in kaj moramo imeti
s sabo. Na poti do muzeja smo si
ogledali pomembne stavbe, kot
so cerkev sv. Mihaela, Schwentnerjeva hiša in druge pomembne
stavbe. Pot v Brode je bila dolga.
Ko smo prišli do muzeja, nas je
pričakal lastnik gospod Ludvik Pikl.
V muzeju je veliko starih predmetov in povedali so nam, da jih je
sam zbiral. Ogledali smo si muzej in
opravljali zahtevane naloge. Med
ogledom smo se posladkali z napolitankami. Po ogledu smo šli na
malico. Na poti nazaj smo si še enkrat pogledali pomembne stavbe.
Po malici smo šli v Schwentnerjevo
hišo. Tisti, ki so živeli v njej, so bili
zelo bogati. V njej so bili razstavljeni tudi naši izdelki. Ta dan je bil
fantastičen.
Gal Slapnik, 3. a

Vrtec Vransko na obisku v gasilskem domu PGD Vransko
V petek, 28. 10. 2016, so nas skozi
celo dopoldne obiskovali najmlajši iz
Vrtca Vransko.

Veselo je bilo videti otroke, nasmejane in vesele, ko so se vsaj za trenutek prelevili v prave gasilce.

Da pa nam je bilo zanimivo, smo
se veliko pogovarjali o delu gasilcev, malo smo prižigali plave lučke,
spuščali zvočno sireno, za popestritev pa z vodnimi brentačami zbijali tarče.

Vidimo se drugo leto in vas, gasilci z Vranskega in iz Prekope, prav
lepo pozdravljamo z gasilskim
pozdravom:
NA POMOČ!
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Zajtrk na prostem

12

Naš cilj v vrtcu Vransko je, da otroku
ponujamo pestre in zanimive dejavnosti in se poleg tega zabavamo in

ogromno naučimo. V
naši skupini se vedno
kaj dogaja in podiramo stereotipe o tem,
česa vse ne smemo
in ne zmoremo. Tako
smo se tudi v četrtek
odločili, da si »privoščimo« zajtrk na prostem. Izžrebali smo, da
nas pot vodi do Prapreč. S seboj smo vzeli
tudi zajtrk, ki je bil ta
dan kruh, sir in topel čaj. Toplo smo
se oblekli in obuli ter se odpravili na
Cicihribce. Že malce utrujeni in lačni

smo prišli do domačije Konrad, kjer
smo si za njihovo mizo zunaj, za kar
se jim zahvaljujemo, postregli. Otroci
so z navdušenjem jedli in se odžejali
s toplim čajem. Ogledali smo si še
račke, jih nahranili z ostanki ter odšli
še naprej po poti do gozda, kjer smo
plezali po podrtem drevesu, opazovali listje in skakali po blatu. Malce utrujeni in blatni smo se odpravili nazaj
proti vrtcu, kjer nas je čakalo slastno
kosilo, nato pa zaslužen počitek. Pa je
minil en pester in zanimiv dan v vrtcu.
Naj jih bo čim več!
Olga Slapnik

USPEŠNA ZBIRALNA AKCIJA
Prostovoljci Osnovne šole Vransko-Tabor smo 10. 10. 2016 pričeli z
zbiranjem oblačil, obutve, igrač,
pripomočkov ... Imeli smo zbiralne
kotičke v šoli in v vrtcu. Zbrali smo
veliko vsega. Zaključek zbiralne akcije pa smo organizirali v petek, 21. 10.
2016, med 15. in 17. uro. Prišlo je veliko
ljudi, ki so si izbrali tisto, kar so potre-

bovali. Prostovoljci smo vse dni pridno sortirali, za zaključek pa pripravili
obvestila in prostor. Zbiralna akcija je
bila ponovno uspešna. Hvala vsem,
ki ste podarili stvari, da smo skupaj
pomagali vsem tistim, ki potrebujejo
našo pomoč. Takšnega sodelovanja si
želimo še v prihodnje.

V torek, 19. 10. 2016, smo se prostovoljci v Našem domu udeležili kostanjevega piknika. Najprej smo imeli
predstavo, ki je bila vsem zelo všeč.
Nastopile so: Jana in Lucija z recitacijo, Monika s Tokko klavirjem ter Saša
in Nives z izjemno plesno točko. Bili
pa smo tudi zelo družabni, saj smo
se s stanovalci igrali različne namizne

igre. Kasneje pa smo vsi začeli lupiti kostanj. Bil je zelo dober, saj smo
vsega pojedli. Žal pa je čas hitro minil
in zato se je kostanjev piknik končal.
Obljubili smo, da se naslednje leto
spet družimo ob kostanju.

Lucija Klemen, 7. a

Kostanjev piknik

Nika Granda, 6. a

PO PARADIŽNIKOVI JUHI DIŠI, ZRAVEN PA ŠE KROGLICE IN SVALJKI
V novem šolskem letu smo na OŠ Vransko-Tabor kuharski krožek preimenovali v
kuharsko-vrtnarski krožek, saj se bomo
poleg kuhanja naučili skrbeti za vrt in
rastline ter kakšno dobrino pridelali kar
sami, poleg tega pa bomo sodelovali
tudi v projektu »Šolski ekovrtovi«.
Na tokratnem srečanju smo se odločili
skuhati paradižnikovo juho, ki je učencem manj poznana, zraven pa še korenčkovo juho za tiste, ki nad paradižnikom niso najbolj navdušeni. Učenci so
samostojno olupili in narezali sestavine,
napravili testo za kroglice in jih spekli,
zgnetli krompirjevo testo za svaljke, jih
naredili in skuhali ter seveda vse skupaj tudi pojedli. Vsak je za sabo pomil
posodo in pospravil prostor. Recept za

paradižnikovo juho so otroci zapisali s
pomočjo učenke Nike, ostale pa so zapisale in razdelile učiteljice.
Poleg dela v kuhinji so nekateri učenci
odšli na šolski vrt, kjer so pobrali prva
fižolova semena in jih shranili za pomladno sajenje, začimbe z vrta pa smo
pri kuhanju dodali juhi. Prvo srečanje je
potekalo v prav prijetnem in sproščenem vzdušju in upamo, da se bodo
učenci še naprej pridno udeleževali
naših kuharsko-vrtnarskih doživetij.
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eTwinNing mednarodni projekt

V letošnjem šolskem letu je vrtec
Vransko vključen v mednarodni projekt NARAVA IN UMETNOST SKOZI

OTROŠKE OČI. Z mednarodnimi projekti krepimo otrokom medkulturno
zavest, podiramo stereotipe, povezane z drugimi narodi, spoznavamo druge jezike in načine življenja.
V projektu sodelujemo z vrtcema na
Slovaškem in Poljskem. Najprej so se
otroci predstavili z imeni, predstavili smo svoj kraj in vrtec. V oktobru
smo se seznanili s sliko nizozemskega slikarja P. Mondriana, Red tree, ki
smo ga smo tudi sami naslikali. Slike
so nam uspele, otroci so bili ustvarjal-

ni in inovativni. V vseh treh državah
smo oblikovali spletni album, v katerem so izdelki otrok. Ob ogledu albuma opazujemo slike otrok iz drugih
držav in ugotavljamo, da so različne,
a hkrati ustvarjalne in zanimive. Skozi
šolsko leto nas čaka spoznavanje slik
slikarjev G. Klimta, C. Moneta ipd.
Otroci v aktivnostih uživajo in sprašujejo, kdaj bomo zopet slikali. Ker je
aktivnosti še veliko, nas kmalu čaka
nova naloga. Komaj čakamo!
Mentorica: Anuška Križnik

Program NTC-učenja v vrtcu Vransko

Program NTC-učenja je pedagoški
pristop, ki temelji na spoznanjih o
razvoju in delovanju možganov. Dejavnosti so namenjene temu, da utrjujemo možganske povezave in ustvarjamo pogoje za nastajanje novih.

Zavedamo se, da je predšolsko obdobje pomembno življenjsko obdobje. Otroci intenzivno telesno zorijo,
usvajajo osnovne učne spretnosti,
spoznavajo sebe kot učenca ter razvijajo temeljne strategije za samostojno učenje. Vzgojiteljice in učiteljice
vrtca in šole Vransko-Tabor smo se
zato dodatno izobraževale na Pedagoški fakulteti v Kopru pri dr. Ranku
Rajoviću, ki nam je podal usmeritve,
kako izboljšati svoje pedagoško delo.
Seznanili smo se z dejavnostmi, ki
pri otroku razvijajo zmožnosti, kako

učinkoviteje pomniti vsebine, kako
otroke motivirati za učenje ipd.
Dejavnosti NTC-programa v vrtcu
zajemajo področje gibanja (spretnosti v naravi in na orodjih), družbe
(spoznavanje simbolov – povezava
simbolov, npr. zastave, prometni
znaki …), narave (sproščena ustvarjalna igra v naravi), matematike
(razvrščanje, miselne igre), jezika
(uganke) in umetnosti (učenje pesmi
preko slik).
Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

ZADNJA ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DEVETIH RAZREDOV
V petek, 30. 9. 2016, smo se učenci
devetih razredov podali na zadnjo
skupno ekskurzijo v Slovensko primorje. Odšli smo že ob pol sedmih zjutraj
ter se najprej napotili proti znanemu
slovenskemu pristanišču – proti Luki
Koper. Ogledali smo si notranjost in
izvedeli veliko zanimivega o tovoru, ki
prispe v Luko, o surovinah in seveda
veliko o pristanišču nasploh. Ogled
je potekal z avtobusom, saj je Luka
Koper večja, kakor se zdi na prvi pogled. V Luki smo naredili še prvo skupno fotografijo in se odpeljali dalje.
Pot nas je nato vodila do Tartinijevega trga v Piranu. Tam smo imeli kratek
odmor za malico in sladoled. Treba je
poudariti, da nas je skozi celoten dan
spremljalo toplo sončno vreme brez
kakršnega koli dežja. Po malici je najprej sledil ogled multimedijskega
muzeja o zgodovini Pirana. Tu smo si
ogledali kratek tridimenzionalni film o
nastanku Pirana. Lahko smo tudi preizkusili igro, pri kateri smo morali razvrstiti znamenitosti na pravo mesto, v
pritličju pa smo si ogledali sramotilni

stolp. Ogled se je zaključil okoli dvanajste ure, nakar je sledil drugi odmor, ki smo ga izkoristili za razredno
skupno fotografiranje, lizanje sladoleda in za drugo malico. Ob 13.00 nas
je čakal ogled z ladjico Subaquatic, ki
ima v podpalubju ogromna steklena
okna, skozi katera lahko opazujemo
podvodni svet. Z njo smo si ogledali
tri zanimive stvari. Najprej smo opazovali posledice erozije. Zaradi vetra,
slane vode in sonca se zemlja lušči in
vsako leto se odlušči 1 cm kopnega.
Da pa bi prebivalci preprečili erozijo,
so pod cerkvijo zgradili zid, ki jo varuje, da se ne bi zrušila v vodo. Pod vodo
smo lahko opazovali geološko sestavo morskega dna. Naslednja stvar,
ki smo jo videli, je bil morski previs. Na
eni strani je bila voda globoka 3 metre, na drugi strani pa kar 15 metrov.
Na koncu smo si ogledali še nasad
školjk klapavic. Izvedeli smo, da sta
potrebni dve leti, da školjke zrastejo
8 cm. Kuharji pravijo, da imajo školjke,
ki so dolge 8 cm, najboljši okus. Nasade različnih lastnikov ločimo po obliki

in barvi boj. Na boje so privezane vrvi,
s katerih v globino rastejo klapavice.
Na eni vrvi jih je lahko celo 40 kg. Te
školjke jedo planktone, ki jih najdemo
na območju mešanice slane in sladke
vode. V morje pa se izliva kar nekaj
rek, zato je tu popoln kraj za gojenje
školjk. Večino je najbolj presenetil podatek, da je več kot 70 % zrelih školjk
namenjenih za izvoz v Italijo.
Vožnja z ladjico nazaj v Piran je bila
zelo razburljiva. Ne samo zaradi valov
in škropljenja vode, zibanja ladje gor in
dol, ampak tudi zato, ker smo lahko v
manjših skupinah odšli na streho ladje
in opazovali čudovito panoramo. Ko
smo prispeli nazaj v pristanišče, smo
odšli do javne plaže v Piranu, kjer se
nas je nekaj preobleklo v kopalke in se
zapodilo v osvežujoče morske valove.
Vsi smo bili presenečeni, da je voda
lahko konec septembra tako topla.
Drugi pa so čas izkoristili za kosilo ali
pogovor ob morju. Po dveh urah namakanja v morski vodi in uživanja ob
morju smo se z avtobusom odpeljali
do Kopra, kjer smo najprej odšli v Mc-
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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Donald's, kasneje pa še na bowling,
biljard in na nakupovanje v Planet Tuš
Koper. Po uri sproščanja je še prekmalu napočil čas, da smo se odpeljali
proti domu. Na avtobusu je bilo slišati
veliko smeha in veselja, obenem pa

smo vsi vedeli, da se končuje naša
zadnja skupna celodnevna ekskurzija.
Domov smo se po mnenju učencev
vrnili mnogo prekmalu, saj nikogar ne
bi motilo, če bi prišli nazaj kakšno uro
kasneje.

To je bila naša zadnja skupna ekskurzija in verjamemo, da smo jo preživeli
točno tako, kot smo jo načrtovali.

Za konec prilagamo še nekaj vtisov
ostalih učencev 9. a in 9. b ter nekaj
fotografij, video pa razkrijemo na naši
valeti.

tudi prečudovit prevoz z ladjico po
morju, kjer smo si ogledali nasade
školjk in dno morja. Na koncu smo se
odpravili v Planet Tuš Koper, kjer smo
imeli čas za druženje ob bowlingu in
biljardu, nekateri pa smo se odpravili
po trgovinah v centru.«

»Bilo mi je všeč, ker smo se lahko
družili s sošolci iz Tabora. Imeli smo
se zelo lepo ...«

»Na ekskurziji mi je bilo všeč, saj smo
imeli veliko časa za druženje. Zanimivo je bilo tudi v Luki Koper, še posebej
všeč pa mi je bila ladjica, s katero smo
lahko videli morsko dno.«
»Na ekskurziji je bilo zanimivo. Ogled
Pirana in piranskih ulic je bil čudovit,
saj je Piran prekrasen kraj, ki je ohranil
svojo starejšo podobo. Zelo zanimiv
je bil tudi ogled muzeja v Piranu, kjer
smo si ogledali kratek 3D-film o nastanku Pirana. Omogočen nam je bil

»Na ekskurziji smo si ogledali muzej,
izvedeli veliko novega in zanimivega.
Nato smo si z ladjico ogledali nasad
školjk, klif in mnogo lepih morskih
živali. Prosti čas smo lahko izkoristili
za skoke v morje ali sámo občudovanje in pogovor ob morju. V centru Planet Tuš Koper pa smo lahko nakupovali, se zabavali.«

Julija Granda, 9. a

»Na začetku smo si ogledali Luko Koper, nato smo šli na Tartinijev trg, si
ogledali film. A najboljše mi je bilo kopanje ...«
»Bilo mi je všeč, ker sem prvič videl
Luko Koper. Všeč mi je bilo, ko smo se
peljali z ladjico. Na koncu pa smo lahko igrali bowling. Želim si še kakšne
takšne ekskurzije.«
»Ekskurzija je bila super, ker smo se
kopali, peljali z ladjo in bili v centru
Planet Tuš. Z veseljem bi jo še ponovil.«

Iz življenja društev
MARTINOV POHOD

Člani PD Vransko smo se tokrat na Martinovo soboto udeležili 17. Martinovega pohoda pod okriljem
TIC Moravske Toplice. Navkljub za pohodništvo najslabšim možnim vremenskim razmeram (dež, sneg,
veter, mraz) je dan minil v prijetnem in izredno
domačnem vzdušju. Odlična kulinarika, krst mošta,
živahna glasba in nagrade, ki so jih številni sponzorji namenili trdoživim pohodnikom, so ob vedno
prisotni pozitivni energiji vranskih planincev pripomogli k novi čudoviti izkušnji na severovzhodu naše
»kokoške«.
PD Vransko
V knjižnici Vransko smo 8. novembra gostili zeliščarico Kato Laštro,
ki nam je na svojstven način predstavila svoje zeliščarsko znanje
in delovanje. Zanimiva gospa ima
v Velenju leseno hiško z nazivom
"Zeliščarna", kjer svetuje o nabiranju in uporabi zelišč. Tisti, ki niste
bili na predavanju, lahko poiščete
kakšne informacije tudi tam ali prek
elektronske pošte (kata.lastro@
Vrani smo že globoko v tekmovalni
sezoni, ki je tudi letos izjemno uspešna. Selekcije U-13, U-15 in U-17
nizajo zmage kot po tekočem traku,
dobro pa smo začeli tudi člani. Na
prve tekme in turnirje se pripravljajo
najmlajši Vrani, ekipi U-9 in U-11, tako
da smo v telovadnici na Vranskem aktivni vse dni v tednu. Dobro delo in
koristno stvar, ki jo društvo počne za
mladino občine Vransko, vedno bolj
prepoznavajo tudi okoliški podjetniki,
ki se odločajo za sponzorstvo in podporo, za kar smo jim v društvu izjemno hvaležni.

ZELIŠČARNA

gmail.com). Gospa Kata se je predstavila v originalni opravi in z znanjem, ki temelji predvsem na lastnih
dolgoletnih izkušnjah.
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Na koncu smo izdelovali tudi
obeske iz testa in raznovrstnih rastlin.
Polona Ferkov,
Društvo univerza za tretje
življenjsko obdobje Vransko

Vrani Vransko

Glavni dogodek v novembru je vsekakor tekma 3. kroga Pokal SPAR tekmovanja, in sicer proti ekipi Hopsi
Polzela. Vrani smo Hopse gostili na
Vranskem 8. novembra, na tekmi pa
se je zbralo blizu 300 gledalcev, ki so
lahko uživali v izjemno lepi košarkarski tekmi. Zasluženo so zmagali Hopsi, kar je za ekipo, ki zaseda najvišja
mesta v 1. SKL, povsem normalno.
Vseeno pa smo domači košarkarji po
končanem srečanju prejemali čestitke in pohvale za borbeno in srčno
igro, tako da smo z razpletom zelo
zadovoljni.

Hvala vsem sponzorjem, ki so
omogočili lep športen dogodek na parketu Vrane: Občina Vransko, AMZS,
Pub Sedmica, Nizki start, Fiš, ROKO projekt, Plasard, Savinjska veterinarska postaja, Eles in Uniforest.
Hvala gledalcem in navijačem za podporo s tribun. Hvala tudi Denisu Oštirju za vlogo napovedovalca in uvodno
predstavitev ekip.
Treningi in tekme bodo potekali vse
do božično-novoletnih praznikov, ko
si bomo privoščili kakšen teden oddiha in nabrali moči za nove izzive v letu
2017.

Gasilci GPO Vransko smo pripravili dan odprtih vrat
za OŠ Vransko-Tabor
Geslo letošnjega meseca požarne varnosti se glasi DELUJEMO PREVENTIVNO.
V četrtek, 27. 10. 2016, smo gasilci GPO
Vransko ob mesecu požarne varnosti za
učence od prvega do devetega razreda
pripravili prav zanimivo dopoldne. Kot
vsako leto smo jim namreč tudi letos
pripravili dan odprtih vrat in za športno
dvorano ogled naše gasilske tehnike,
se pogovarjali, kako pravilno ravnati v
primeru nastanka začetnega požara ali
kakšne druge nevarnosti in o klicu na

številko 112. Prikazali smo jim tudi, kako
pravilno pogasiti začetni požar z gasilnim aparatom, obenem pa tudi, kako
mi pogasimo razviti požar. Povsem na
koncu smo jim pokazali, kaj se zgodi, če
poskusimo pregreto jedilno olje ohladiti
z vodo.
Naslednje leto vas spet obiščemo. V
upanju, da smo vam preventivno in
praktično dobro predstavili svoje poslanstvo, vas prav lepo pozdravljamo z
gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Iz življenja župnije
Župnijska Karitas na obisku
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"Ne moremo narediti velikih stvari – le
drobne stvari z veliko ljubezni."
(Mati Terezija)
V oktobru smo sodelavci Karitas s svojim
obiskom zopet razveselili naše jubilante, ki
praznujejo 80. oz. 90. rojstni dan. Obiskali smo: Ivana Kreča iz Zajasovnika, Marijo
Sušnik iz Čepelj, Lucijo Bokal iz Limovc,
Frančiško Križnik iz Tešove, Karlija Goropevška iz Prekope in Štefko Marko iz Prapreč.
Ob prijetnem druženju, klepetu, petju in
smehu ter skodelici čaja nam je čas kar prehitro minil. Našega obiska so se vsi razveselili, nas pa je pri odhodu spremljala sreča
v srcu.
Želimo jim še mnogo zdravja, lepih in
sončnih dni ter božjega blagoslova.
Majda Papež, prostovoljka ŽK Vransko

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE SV. MIHAELA NA VRANSKEM
Spoštovani!
Dovolite, da vas nagovorim kot prebivalce našega kraja Vransko, ki nam
je vsem ljub in domač. Tu živimo in
lepo nam je, če je lep in urejen in se
ob pogledu nanj lepo počutimo. Prav
gotovo nam ni vseeno, če vidimo
zgradbo neurejeno, v propadajočem
stanju. Veseli me, ko vidim, kako lepo
urejate svoje domove, saj s tem kažete
svoj odnos do kraja, v katerem bivamo. Radi vidimo, da imamo lepe trgovine, kulturne domove, šole, občinsko
zgradbo in ne nazadnje tudi cerkev, ki
je središče našega kraja.
Vsi vemo, da je potrebna temeljite obnove. Ko sem ob pogrebnih sprevodih
opazoval ljudi, kako pogledujejo na
župnijsko cerkev, mi je bilo kar nerodno, ko so gledali na streho, ki je bila vsa
dotrajana in je kar sama govorila, da
je potrebna novega pokrivala in nove
obleke.
Vodstvo naše župnije si že kar nekaj
let prizadeva, da bi hiša božja zasijala
v kar najlepši luči.
Tako smo v letu 2010 v celoti obnovili zvonik župnijske cerkve, katerega
cena je znašala 232.000.00 evrov. V
petih letih smo jo poplačali in sedaj to
delo nadaljujemo.
Župnijska cerkev ni samo hiša božja, je tudi spomenik naše kulture in je
ena najstarejših zgradb našega kraja
ter daje pečat zgodovinski preteklo-

sti. Tu so se skozi stoletja zbirali naši
predniki k molitvi in praznovanjem. Tu
so podoživljali svoj odnos do Boga in
svoje domovine. Zato ne bi smelo biti
človeka, ki bi mu ne bilo mar, kakšna je
usoda Božje hiše.
Vsi smo dolžni skrbeti za lepoto in kulturo kraja, v katerem živimo.
Ker država ni sposobna ohranjati in
vzdrževati toliko lepih cerkva širom
naše lepe Slovenije, to počne z dobro
voljo naše božje ljudstvo in to počnemo tudi mi na Vranskem.
Naša župnijska cerkev je skozi stoletja
bila večkrat predelana, zaradi tega je
bila statika pomanjkljiva in je obstajala velika nevarnost, da se poruši. Zato
smo pri obnovi temeljito poskrbeli
za statiko in utrditev zunanjih zidov,
pozidali nov venec (sims) ter v celoti menjali vse leseno ostrešje in z
železnimi vezmi povezali stavbo ter
menjali kritino.
Vsa dela pod vodstvom spomeniškega
varstva iz Celja izvaja Gradbeništvo Novak, s. p., iz Moravč, ki je izvedlo tudi
obnovo farnega zvonika.
Koordinacijo dela vodijo ključarji: Edi
Novak, Franci Šoštar, Vinko Bogataj,
Justin Sedeljšak in Franc Beričič, nadzorna dela pa izvaja gradbeni inženir
Sašo Mihelčič iz Vranskega.
Investicija obnove
280.000.00 evrov.

znaša

okoli

Delo obnove župnijske cerkve pokrivamo z darovi vernikov in vseh ljudi, ki
so voljni prispevati svoj dar (darovanje
vsako prvo nedeljo v mesecu, darovi
pri pogrebih namesto cvetja, nedeljska puščica, prispevek občine, ki nam
stoji ob strani, botrstvo: 5000 evrov zlati boter, 3000 evrov - srebrni boter,
1000 evrov - bronasti boter) in kredit
160.000.00 evrov, ki ga bomo z božjo
pomočjo in vašo dobroto vrnili najkasneje v desetih letih, po možnosti tudi
prej ... Doslej smo že poravnali prve
stroške v višini 60.000.00 evrov.
Vsem in vsakemu posebej za prispevek, ki ste ga že in ga boste še darovali
ob obisku naših ključarjev in župnijskih
svetnikov ter prejeli župnijski koledar,
se vam iskreno že vnaprej zahvaljujemo ključarji farne cerkve in župnik
Jožef.

Iz življenja župnije / Ne spreglejte

Praznovanje 25-letnice župnijske Karitas Vransko
Župnijska Karitas Vransko praznuje v letošnjem letu 25-letnico ustanovitve in delovanja. Ob tem
jubileju vas v nedeljo, 11. 12. 2016, ob 10. uri vabimo k sveti maši, kjer bomo izrekli Bogu hvala za
vsa leta delovanja. Po sveti maši bo sledil kratek nagovor, nato pa pogostitev za vse zbrane.
Vabljeni!

POSLOVILI SO SE

Novembra sta se od nas poslovila:
Frančiška Pečovnik - Joževa mama (1921-2016)
Albert - Berti Predovnik (1946-2016)

Kulturni program bodo oblikovali:
OŠ Vransko-Tabor in
občinska kulturna društva.

Vabljeni.
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Ne spreglejte
SAVINJČANI BEREMO 2016/2017
Kaj je življenje …
Zagotovo si kdaj postavite to vprašanje, spoštovane
bralke, spoštovani bralci, kajne? Ko si postavimo to
vprašanje, se spomnimo, kako v naša življenja vstopajo in izstopajo različni ljudje. Eni vstopijo in kmalu izstopijo. Drugi ostanejo za dolgo. Tretji za vedno. Vsi
pa pridejo ali gredo v pravem trenutku. In vsi puščajo
dragoceno sled. Marsičesa nas naučijo. Nas brusijo in
obrusijo.
Naše življenje je kot vlak, ki drvi skozi pokrajino. Ustavlja se na postajah, da potniki v gneči vstopijo in izstopijo – komaj se uspejo pogledati, kaj šele pozdraviti – pa
že drvi naprej.
18

Dragi vsi, odločite se, da vaše življenje ne bo podobno
vlaku. Naj bo vaše življenje podobno potniku na vlaku.
Potniku, ki mirno in brezskrbno sede na dodeljeni
sedež ter izbere, kaj bo počel med vožnjo – zrl skozi
okno in občudoval naravo, zaprl oči in sanjaril, obračal
list za listom v knjigi, ki jo varuje v naročju … Potnik na
vlaku ima možnost izbire. Ve, da je nekam namenjen,
da je za pot potreben čas in da med vožnjo ne more
izstopiti, vendar lahko čas vožnje porabi po svoje. Zato,
spoštovani vsi – pogosto si predstavljajte, da ste potnik na vlaku. Postrezite si skodelico čaja, zleknite se v
svoj najljubši ležalnik, pozabite telefon v torbici, še bolje v avtu ali službi, in počnite, kar vam je ljubo. Lahko
tudi nič. Lahko pa se prepustite užitku s knjigo. Če ne
veste, kaj bi brali, poglejte v seznam knjig, ki je pred
vami. Skrbno smo izbirali in srčno upam, da smo dobro
izbrali.
8. maja 2017 se bomo srečali – če prej ne, seveda. Takrat
nam boste povedali, kako smo izbrali. Lahko nam boste
tudi povedali, kaj je za vas življenje. Je vaše življenje
vlak ali potnik na vlaku?
Življenje je obenem zelo zapleteno in čisto preprosto,
je zapisano v knjigi Babica vas pozdravlja in se opravičuje. Moramo znati upočasniti ritem življenja. Moramo se
znati kdaj tudi ustaviti. Si pogledati v oči. Si vzeti čas za
svoje najbližje, predvsem pa zase. Kdaj pa kdaj mora-

mo tudi reči ne. Če znamo vse to, je življenje, čeprav je
zapleteno, čisto preprosto. Predvsem pa lepo.
Življenje potrebuje besede, zato vam bo hvaležno, ker
boste tudi letos z nami. In prav tako vam bomo hvaležni
tudi mi.
Jolanda Železnik, direktorica
Kaj je življenje …
Prostor med našimi obrazi je dvorišče; veje bi pognale,
ptice bi sedale nanje in gnezdile, ko smo dobri drug
z drugim. A nismo vedno. Kakšen dan smo tako vsak
zase, da se veter izgubi, ko se zavleče v dvorišče med
nami. Nekdo bi nas moral naslikati, ko smo dobri drug z
drugim, in razstaviti ob poteh, da ne pozabimo.
To je življenje.
Izbrali smo zgodbe z dvorišča naših življenj. Vabimo
vas, da ste z nami v deseti sezoni branja v projektu Savinjčani beremo 2016/2017, ki ga začenjamo 20. novembra 2016, na dan slovenskih splošnih knjižnic.
Z vpisom v kateri koli enoti Medobčinske splošne
knjižnice Žalec boste postali član skupnega branja.
Prejeli boste brošuro z izborom branja. Knjige čakajo na vas v vseh enotah knjižnice, svetujemo pa, da si
posamezne naslove rezervirate in se s tem zapišete v
čakalno vrsto.
Vse o projektu Savinjčani beremo 2016/2017 najdete na
domačih straneh knjižnice www.zal.sik.si pod zavihkom Projekti.
Ko vas bomo povabili na zaključno prireditev, ki bo
maja 2017, boste imeli svoj odgovor na vprašanje, kaj je
življenje. Zapišite ga poleg naslovov vsaj petih knjig, ki
jih morate prebrati.
Zgodbe nam ponujajo ogledalo. Saj poznamo pravljico
o zrcalu, ki ga živali najdejo na gozdni jasi? Da, to je
moja slika.
Irena Štusej, bibliotekarka

»Pesem je končana, toda melodija odzvenja dalje.«
Irving Berlin

Poslovil se je Albert Predovnik, dolgoletni lokalni turistični vodič in zunanji sodelavec Zavoda za
kulturo, turizem in šport Vransko.
Alberta Predovnika so z Občino Vransko in kasneje z Zavodom za kulturo, turizem in šport Vransko povezovale
predvsem turistične znamenitosti našega kraja in okolice. Na prelomu stoletja je sodeloval pri postavitvi gasilske in
etnološke zbirke v poslovnih prostorih Inde. Gasilsko zbirko je pomagal na novo postavljati še enkrat v Gasilskem
domu Prekopa. Obe zbirki je poznal do podrobnosti, prav tako tudi druge turistične znamenitosti Vranskega in
Spodnje Savinjske doline, po katerih ga je vodila pot vodiča. Nobena letnica mu ni ušla iz glave, imel je bogato
znanje, ki ga je pridobival na raznih seminarjih in usposabljanjih in ga je rad delil.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Ne spreglejte

PRIHOD SVETEGA MIKLAVŽA
Dragi otroci!
Joj, kako čas hitro teče! Eno leto je že naokoli in
zopet se bomo srečali. S svojim spremstvom vas
bom obiskal v ponedeljek, 5. 12. 2016, ob 17. uri
v vaši župnijski cerkvi sv. Mihaela.
Vesel bom, če mi boste najmlajši narisali kakšno
risbo. Starejši pa se letos potrudite ter napišite
kakšno pesmico, prošnjo ali zahvalo o meni, svoji
družini, prijateljih. Ne pozabite se podpisati ter
skupaj s poštnino (prvi in drugi otrok v družini
vsak po 10 evrov, za tretjega, četrtega … ni
potrebna poštnina, risbica pa) pismo oddate
v nabiralnik po sveti maši v nedeljo, 27. 11., ali
pa v trgovini »Šventner«, kjer bo nabiralnik na
razpolago od ponedeljka, 21. 11., do petka, 2. 12.

TRADICIONALNI
MIKLAVŽEV TURNIR
V ODBOJKI ZA ŽENSKE
sobota, 3. december 2016,

ob 10. uri
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v Športni dvorani Vransko

Prosim vas, da ste s pošto točni, ker imam veliko
(veselega) dela.
vaš Sveti Miklavž

ŠPORTNO DRUŠTVO VRANSKO
Informacije: 031 283 113

z ansamblom zupan

Vabljeni na prednovoletni ples, ki ga organizira naša Hiša Lisjak,
dne 30. 12. 2016 ob 20. uri, na lokaciji Kozolec pri ribniku
(Miklavž pri Taboru 11b, 3304 Tabor).
Dolgo v noč boste lahko uživali v dobri hrani ter poplesavali
ob glasbi Ansambla Zupan.
Informacije in rezervacije sprejemamo na telefonski številki
051 365 040.
Vljudno vabljeni!

Oglas_Lisjak_.indd 1
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Ne spreglejte
Zdravstveno varstvo vojnih veteranov
po 1. januarju 2017 – novosti
S 1. januarjem 2017 bodo nastopile
spremembe pri priznavanju
pravice
do
dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja za
vojne veterane (v nadaljevanju:
zdravstveno varstvo).
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Vojnim veteranom, ki ste že
imeli priznano pravico do
zdravstvenega varstva (po
odločbi upravne enote) in vam
je bila ta pravica z odločbo
upravne enote od 1. januarja
2013 razveljavljena po določbah
Zakona za uravnoteženje javnih
financ in ki boste do vključno 31.
12. 2016 dopolnili 55 let starosti
ali ste invalidi I. kategorije, bo
Upravna enota Žalec po 1. 1.
2017 postopke uvedla po uradni
dolžnosti (kar pomeni, da vam
ni potrebno vlagati vloge ali
zahtevka, ampak bo to storila
UE Žalec) in vam z odločbo
ponovno priznala pravico do
zdravstvenega
varstva
ter
vas prijavila v zavarovanje pri
zavarovalnici, kjer že imate
sklenjene pogodbe.

Naj spomnimo, da ste v letu
2016 to pravico pridobili vojni
veterani, ki ste dopolnili 55 let
starosti ali ste trajno popolnoma
izgubili delovne zmožnosti, če
ste prejemali veteranski dodatek
ali ste izpolnjevali pogoje za
pridobitev veteranskega dodatka
ali ste bili prijavljeni v evidenco
brezposelnih oseb po predpisih
o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti ali ste
uveljavili pravico do poklicne,
predčasne, starostne ali invalidske
pokojnine v skladu s predpisi
o pokojninsko invalidskem
zavarovanju, in sicer ne glede na Pisno zahtevo za priznanje
višino pokojnine. Ukrep je veljal le pravice
do
dopolnilnega
za leto 2016.
zdravstvenega varstva pa boste
V letu 2017 pa bodo dokončno vložili vojni veterani, ki boste s 1.
uveljavljene spremembe Zakona januarjem 2017 oziroma kasneje
o vojnih veteranih (v nadaljevanju: dopolnili starost 55 let ali boste
zakon), po katerem se pravica invalidi I. kategorije, in sicer tisti:

imate z odločbo Upravne enote
Žalec že priznano pravico do
zdravstvenega varstva in se vam
premija (že) plačuje iz proračuna
RS, ni potrebno ponovno vlagati
novih vlog, saj vam je bila pravica
z odločbo že priznana.
Prav tako izpostavljamo, da vojni
veterani, ki si sami plačujete
premije zdravstvenega varstva in
boste od 1. 1. 2017 dalje upravičeni
do pravice zdravstvenega varstva
po Zakonu o vojnih veteranih,
ne prekinete s plačevanjem
premije. Že vplačane premije,
od priznanja pravice po odločbi
do prijave v zavarovanje pri
določeni zavarovalnici, bodo
namreč vrnjene na osebni račun
upravičenca.

Vloge za uveljavitev pravic
vojnih veteranov so dostopne na
spletni strani državnega portala
e-uprave: https://e-uprava.gov.si
ali na spletnih straneh Upravne
enote
Žalec:
http://www.
upravneenote.gov.si/zalec/ pod
rubriko »obrazci Upravne enote
Žalec« ali v sprejemnem prostoru
do plačila premije dopolnilnega • ki
vam je bila pravica na Upravni enoti Žalec.
zdravstvenega zavarovanja iz
razveljavljena po letu 2013 Odgovore na morebitna dodatna
državnega proračuna ponovno
zaradi starosti in
vprašanja lahko dobite tudi
zagotavlja v polnem obsegu, in • tisti vojni veterani, ki še nikoli osebno pri uslužbencih Upravne
sicer ob izpolnjevanju predpisanih
niste imeli priznane pravice enote Žalec ter na tel. št. 03 713 51
splošnih pogojev po zakonu, to
do zdravstvenega varstva.
56 ali 03 713 51 52 ali nam pišite na
je:
Pravica do plačila zdravstvenega e- naslov ue.zalec@gov.si.
• uveljavljen status vojnega varstva
bo
upravičencem Za dodatne informacije smo vam
veterana in
priznana z odločbo Upravne na voljo tudi na Krajevnem uradu
• dopolnjena starost 55 let enote Žalec:
Vransko na telefonski številki 03
(pred dopolnjeno starostjo • po uradni dolžnosti od 1. 1. 703 28 20, ki je odprt vsak torek
55 let pa le v primeru
od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do
2017 dalje,
ugotovljene trajne popolne
15.00 ure.
izgube delovne zmožnosti • na zahtevo stranke pa od
Simona Stanter, načelnica
prvega dne naslednjega
– invalidnost I. kategorije,
meseca po vložitvi vloge.
priznana z odločbo Zavoda
za pokojninsko in invalidsko Pri tem še posebej opozarjamo,
zavarovanje Slovenije).
da tistim vojnim veteranom, ki

Ne spreglejte
Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja
dimnikarskih storitev
V priloženem dokumentu (Informacija), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor,
lahko preberete vse o novostih na področju opravljanja dimnikarskih storitev.

NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA ZAKON O DIMNIKARSKIH STORITVAH ZA UPORABNIKE
Licenčni sistem prinaša prednosti tako za dimnikarske družbe kot za uporabnike dimnikarskih
storitev. Prednost za dimnikarske družbe je, da po novem ne bodo več omejene na območja,
nov sistem pa pomeni priložnost tudi za tiste, ki do zdaj niso mogli opravljati dejavnosti, da ob
izpolnjevanju pogojev lahko vstopijo vanjo.
Najpomembnejšo novost zakon prinaša uporabnikom dimnikarskih storitev, ki bodo imeli možnost
izbire dimnikarske družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike prijaznejše
izvajanje storitev ter cenovno konkurenčnost, saj bodo določene najvišje dovoljene cene storitev.
Obveznost izbire dimnikarske družbe spremljajo obveznosti uporabnika, da omogoči:
-

prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo;

-

omogoči vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev;

-

dovoli izvajanje dimnikarskih storitev;

-

omogoči pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah pri malih kurilnih
napravah, vgradnji novih naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav;

-

eno leto hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter

-

na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimnikarsko družbo za opravljanje
dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi, to stori do 30. junija tekočega leta za
obdobje najmanj dvanajst mesecev. To obdobje se lahko skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi,
da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom.
Uporabnik dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017 izbere s seznama dimnikarskih
družb, ki ga bo ministrstvo v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona objavilo na spletni
strani (posredovali ga bomo tudi na vse občine), dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih
storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj dvanajst mesecev.
Do objave seznama dimnikarskih družb na spletni strani ministrstva lahko opravlja dimnikarske
storitve izvajalec, ki je na dan 31. december 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno
službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom.
Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30. junija 2017 ne izbere dimnikarske družbe, se šteje,
da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko
javno službo na področju dimnikarstva na območju, na katerem se nahaja njegova mala kurilna
naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.
Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v primeru, da se njegova mala kurilna naprava dejansko ne
uporablja, s tem pisno seznani dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni napravi zadnja opravila
dimnikarske storitve, ki vnese ta podatek v evidenco. V takih primerih bo pred začetkom uporabe
potrebno opraviti ponovni pregled.
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PRIREDITVE V občini TABOR - DECEMBER 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

5. 12. 2016
18.00

OBISK MIKLAVŽA IN
PREDSTAVA SAPRAMIŠKA

Dom krajanov Tabor

Društvo žena in deklet ter
Dramska sekcija Teloh
(031 762 324)

6. 12. 2016
19.00

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA

Občina Tabor –
sejna soba

Damijana Lukman
(031 328 990)

8. 12. 2016
9.00-10.30

KROŽEK BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor –
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)

10.12. 2016
10.00

MIKLAVŽEV TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Dom krajanov Tabor

Športno društvo Partizan Tabor
Sekcija namizni tenis
(031 671 499)

17. 12. 2016
9.00-14.00

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK in
SEJEM TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT

dvorišče Kmetije
Laznik

Kmetija Laznik in TD Gušt
(041 543 396)

20. 12. 2016
18.00

PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

25. 12. 2016
16.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI POHOD NA
KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO

izpred stare šole Loke
oz. iz Ojstrice

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

26. 12. 2016
18.00

BOŽIČNI KONCERT
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TABOR

Cerkev Sv. Jurija
Tabor

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

27. 12.2016
19.00

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR
TROJK V KOŠARKI

Dom krajanov Tabor

Športno društvo Partizan Tabor
Sekcija košarka
(031 895 542)

Napovednik dogodkov - DECEMBER 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1.-31. 12. 2016
(v času odprtosti
knjižnice)

USTVARJANJE NOVOLETNIH
VOŠČILNIC IN OKRASKOV

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

3. 12. 2016
10.00

Otroški abonma
SIRKEC, SIRKEC

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)

3. 12. 2016
10.00

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR
V ODBOJKI ZA ŽENSKE

Športna dvorana
Vransko

Športno društvo Vransko
(031 283 113)

3. 12. 2016
11.00

Ta veseli dan kulture 2016
JAVNO VODSTVO PO SCHWENTNERJEVI HIŠI IN
OGLED RAZSTAVE DEL ROKA KOMELA

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

3. 12. 2016
11.00

Ta veseli dan kulture 2016
JAVNO VODSTVO PO GASILSKI ZBIRKI
(obvezna predhodna najava)

Gasilski dom Prekopa

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

3. 12. 2016
18.00

Potopisno predavanje Jerneja Lesjaka
IZRAEL

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

6. 12. 2016
10.30

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

10. 12. 2016
8.00

IZLET V NEZNANO

Avtobusna postaja
Vransko

Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)

16. 12. 2016
17.00

PRAVLJICA POD KOSTANJI

pod kostanji v trgu
Vranskega

Vrtec Vransko in
LIvRA Vransko
(070 569 604)

17. 12. 2016
19.30

Gledališki abonma
STROGO ZAUPNO

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)

20. 12. 2016
10.30

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

20. 12. 2016
10.30

PRVOŠOLCI NA OBISKU

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

20. 12. 2016
18.00

BOŽIČNA PRAVLJIČNA URA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

22. 12. 2016
19.00

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

23. 12. 2016
17.00

PRIHOD BOŽIČKA Z OBDAROVANJEM

Športna dvorana
Vransko

Občina Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)

25. 12. 2016
17.00

NOČNI POHOD NA ČRETO

start pred občinsko
stavbo

Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)

31. 12. 2016
8.00

SILVESTRSKI POHOD

start pred občinsko
stavbo

Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)
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Na tisoče cvetov iz krep papirja ...

