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OBČINSKI INFORMATOR
številka 101
Vransko, 30. 5. 2014
Na naslovnici: Schwentnerjeva hiša, Tatjana Hren
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
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko
–Tabor, Naš dom Vransko, Občinska knjižnica Vransko, Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko, Studio Di.Foto.
Graf, Tone Tavčer, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, LD Vransko,
Luka Dakskobler

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 27. 6. 2014.
Prispevke zbiramo do 15. 6. 2014 preko platforme mojaobcina.si.
PISMA BRALCEV
Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško
politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o
medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše
prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da
bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena
s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko
avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto.
UREDNIŠTVO

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

ZGODILO SE JE ...
OBČINA VRANSKO JE PRAZNOVALA
Mesec maj je za Občino Vransko še posebej svečan, saj je 14.
maj tisti datum, ko je Vransko davnega leta 1868 dobilo trške
pravice. Skozi ves mesec se vrstijo številni dogodki, s katerimi zaznamujemo občinski praznik. Vrhunec praznovanja
je slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih
priznanj, ki je letos potekala v petek, 16. maja, ob 18. uri v Kulturnem domu Vransko. Pred kulturnim domom so prihajajoče
pričakali s polko in valčkom člani Folklornega društva Vransko.
Na prireditvi so kulturni program oblikovali mentorji in učenci
Glasbene šole Risto Savin Žalec. Slavnostni govornik, župan
Občine Vransko Franc Sušnik, se je v govoru dotaknil pomembnosti bližajočih se volitev v Evropski parlament. Opozoril je,
da za naše težave ni odgovorna Evropa, ampak da kvečjemu
potrebujemo še več Evrope, tako na finančnih kot drugih področjih. Govoril je o pomembnosti povezovanja in sodelovanja ter izpostavil najvidnejše projekte preteklega leta, kot sta
energetska sanacija OŠ Vransko, izgradnja fekalne kanalizacije v Prekopi, katere uradni zaključek in izročitev namenu je
bila istega dne dopoldne. Posebno pohvalo in hkrati zahvalo
za zgledno delovanje v kraju je izrekel letošnjim dobitnikom
občinskih priznanj.
Priznanje Občine Vransko so prejeli: Marjanca Pečovnik za
nesebično strokovno pomoč in izjemen čut za stisko starejših
in bolnih ljudi, Požarna bramba Vransko za ohranjanje in promocijo gasilske tradicije in dediščine, krožek prostovoljstvo na
OŠ Vransko-Tabor za večletno uspešno delovanje in promocijo
prostovoljstva, Mateja Todorovski za izjemno uspešno vodenje mednarodnih partnerskih projektov OŠ Vransko-Tabor, promocijo šole in občine.
Dobitnik plakete Občine Vransko je Košarkarski klub Vrani
Vransko za večletno uspešno delo na področju športa, vzgoje
mladih in promocije občine.
Grb Občine Vransko je prejel Zvonimir Podpečan za zasluge pri
razvoju in ugledu občine.
Nagrajenci so po prireditvi povedali:
Zvonimir Podpečan Zelo sem vesel, da sem prejel priznanje in
se res zahvaljujem. Malo sem presenečen, da so me izbrali, ker je
še veliko takih, ki so veliko dobrega naredili za kraj.

Lucijan Ocvirk, Vrani Vransko - Vsi v društvu smo izjemno
ponosni in veseli, da smo dobili plaketo Občine Vransko. To
pomeni, da ljudje opazijo in prepoznajo vložen trud. Plaketa nam
pomeni še dodatno spodbudo in motivacijo za delo. To je šele
začetek uspešne zgodbe.
Mateja Todorovski - Občutki so mešani. Dobiš občutek časti, ves
čas branja obrazložitve pa sem razmišljala, da bi morali na odru
stati otroci. Oni so tisti, zaradi katerih so bili mednarodni projekti tako uspešni, kot so bili. Res so pokazali, da znajo biti izjemno
odgovorni, če jim naložimo primerne naloge. Ta naš mladi rod
je res pot, za katero upam, da jo bodo hodili še naprej in da jim
bomo tudi mi stali ob strani.
Polona Vodičar, krožek prostovoljstvo - Vesela sem, da smo v
kraju opaženi, še bolj pa, da se toliko učencev zaveda pomena
prostovoljstva. Zasluge za idejo in dobro začrtano pot prostovoljstva ima Tina Golob, ki je ni več na šoli, upam pa, da uspešno
nadaljujemo njeno delo. Priznanje že kaže na to. Zanj se iskreno
zahvaljujem v imenu vseh prostovoljcev.
Ludvik Pikl, Požarna bramba Vransko - V imenu vseh članov
lahko povem, da smo priznanja zelo veseli. V Požarno brambo
Vransko smo združeni od leta 2009, in sicer iz štirih društev OGP
Vransko. Kljub starosti, skupaj štejemo 905 let, in tegobam, ki
jih le-ta prinaša, se bomo še naprej trudili, da na tekmovanjih
ne bomo razočarali občinstva, zlasti domačega. Letos ponovno,
tretjič zapored, želimo osvojiti prehodni pokal, kar bi pomenilo,
da ga dobimo v trajno last.
Marjanca Pečovnik - V moji duši vedno zveni pregovor, ki ga
imam zelo rada: Hvaležnost je spomin srca. Želim, da ta misel
večno živi v vsakem srcu, da smo hvaležni drug drugemu, da
imamo drug drugega, da mu znamo prisluhniti in pomagati, ko
pomoč potrebuje.
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ZGODILO SE JE ...
ODPRTJE RAZSTAVE IN TIC-a
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v okviru
praznovanja občinskega praznika v prostorih Schwentnerjeve hiše v četrtek, 22. maja 2014, odprl Turistično informacijski center (TIC) ter ga obogatil z razstavo akvarelov
ljubiteljske slikarke Tatjane Hren iz Celja.
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V Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko že vrsto let
čutimo potrebo po prostoru, kjer bi na enem mestu ponujali turistične informacije tako obiskovalcem kraja kot tudi
domačinom. Zametki TIC-a na Vranskem so povezani s projektom Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, saj
je bila v okviru omenjenega projekta v Schwentnerjevi hiši
urejena Vstopno informacijska točka (VIT) kot dopolnitev
ponudbe osrednjega muzeja. Takrat smo nekdanje trgovinsko skladišče (magacin) preuredili v prireditveni prostor,
kjer se odvijajo koncerti, razstave, predavanja, delavnice.
Vransko ni kraj stacionarnega turizma, je pa izletniški kraj
in izhodišče zanimivih planinskih točk v okolici. Prav tako je

kraj znan po muzejskih zbirkah, poleg Muzeja motociklov
si je mogoče ogledati še gasilsko in etnološko zbirko, sama
Schwentnerjeva hiša pa ima značaj kulturnega spomenika
državnega pomena. Objekt je redek primer intaktno ohranjene trške hiše, zgrajene sredi 19. stoletja, s skoraj v celoti
ohranjeno notranjo opremo, ki ponazarja kulturo bivanja
takratnega časa ter način življenja pomembnih tržanov
Vranskega, rodbine Schwentner.
TIC bo odprt vsak dan, razen nedelje, med 10. in 14. uro
oziroma po dogovoru. V njem bo poleg turističnih informacij
mogoče kupiti vstopnice za prireditve v domačem kraju in
tudi za prireditve drugod po Sloveniji, ki se prodajajo preko
prodajne mreže mojekarte.si, izdelke domače in umetnostne obrti ter pridelave, skratka tisto, kar bo lahko gost kupil
za spomin ali kot unikatno darilo.
Suzana Felicijan Bratož

Odprtje kanalizacije v Prekopi
V sklopu praznovanja občinskega praznika je bila v petek,
16. 5. 2014, namenu predana fekalna kanalizacija v Prekopi.
Zaradi grozečih črnih oblakov se je slovesnost odprtja odvila
kar v gasilskem domu. Dogodek je povezovala domačinka
Tanja Goropevšek, zbrane pa sta nagovorila predsednik vaškega odbora Ljubo Gosak in župan Franc Sušnik, ki sta izrazila zadovoljstvo ob uspešno končani investiciji ter poudarila
pomen ohranjanja zdravega in čistega okolja za prihodnje
rodove. Prisrčen kulturni program so pod mentorstvom
Danijele Jeršič pripravili učenci OŠ Vransko-Tabor. Nastopili
so z ekološko igrico Ekozastava, s harmoniko pa je pristno
vzdušje pričaral Martin Cekin. Novo pridobitev je blagoslovil
župnik Jože Turinek.
Pa še nekaj podatkov o sami investiciji. V okviru le-te je bila
zgrajena sekundarna fekalna kanalizacija v naselju Prekopa

in tlačni kanal Prekopa–Stopnik s črpališčem v skupni dolžini
1.855 m s priključitvijo na primarno kanalizacijo z MČN Prekopa, zgrajeno v I. fazi v letu 2011. Z izgradnjo II. faze kanalizacije je omogočena priključitev na javno kanalizacijo z
MČN dodatnim 40 gospodinjstvom v naselju Prekopa.
Skupna vrednost investicije je znašala 402.903 evrov. Za
zaprtje finančne konstrukcije je Občina Vransko poleg nepovratnih sredstev pridobila še 102.882 evrov sredstev po
23. členu ZFO-1, 54.755 evrov sredstev okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, preostanek pa predstavljajo sredstva občinskega proračuna. S
sredstvi občinskega proračuna so bili zgrajeni tudi skupinski
priključni kanali v vrednosti približno 100.000 evrov.

ZGODILO SE JE ...
Noč knjige z okusom in vonjem po Bližnjem vzhodu
v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
Svetovni dan knjige, 23. april, se je letos prvič podaljšal v Noč
knjige, mednarodni dogodek, ki podpira knjige in branje, nagovarja in spodbuja pa vse generacije bralcev.

tujejo nekoliko drznejša besedila in oprave, a tudi povezane s
klasičnimi vsebinami.
T. Tavčer

Med številnimi knjižnicami po Sloveniji, ki so se s svojstvenim
preživljanjem noči pridružile dogodku, je bila tudi Medobčinska splošna knjižnica Žalec. Knjige in knjižničarji to noč niso
spali. V vseh njenih enotah so lahko člani pozno v noč vračali
gradivo brez morebitne zamudnine in si ga sposojali. Vsako
polno uro (od 19. do 24. ure) pa so brali pravljice iz Tisoč in ene
noči. Preobrazba knjižničark v Šeherezade in knjižničarja v sultana Šahriarja, vonj dišečih sveč, sadje, glasba, vse to je vsako
uro pričakalo obiskovalce. Kar nekaj jih je bilo, posebej tistih,
ki so vrnili gradivo, s čimer je knjižnica še posebej zadovoljna.
Del noči je bil prisoten tudi župan Občine Žalec Janko Kos, ki
so mu kasneje zaupali, da za Noč knjige naslednje leto načr-
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Na reviji nastopilo 515 pevk in pevcev, dva zbora iz Občine Vransko
V dvorani Glasbene šole Risto Savin v Žalcu je bila 10. in 11.
maja v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Žalec in ob finančni podpori občin Spodnje Savinjske doline
revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin.

Lesjak, in Mešani pevski zbor Livra, ki ga vodi zborovodkinja
Katja Florjančič (na sliki med nastopom).
T. Tavčer

Zaradi velikega števila zborov je bila revija v dveh delih. Skupaj je nastopilo 525 pevcev in pevk iz 24 zborov (lani 425
pevcev, 22 zborov) in malih vokalnih skupin. Zbrane pevce,
zborovodje, druge goste in obiskovalce je uvodoma pozdravil vodja JSRS za kulturne dejavnosti, območna izpostava
Žalec, Marko Repnik in izrazil veselje, da na reviji sodeluje
tolikšno število zborov in pevcev.
Oba nastopa je ocenjeval Andraž Hauptman, ki je zborovodjem po nastopu podal tudi strokovno mnenje in oceno.
Iz Občine Vransko sta na reviji nastopila dva zbora, in sicer
Mešani pevski zbor Vransko, ki ga vodi zborovodja Franc

Črta kot izrazno sredstvo
V Savinovem likovnem salonu v Žalcu bo do 6. junija odprta
razstava del učencev devetih osnovnih šol Spodnje Savinjske doline, na kateri razstavlja 210 učencev in učenk 190 del,
ki so bila ustvarjena s pomočjo 26 mentoric, z naslovom Črta
kot izrazno sredstvo.
Na odprtju je zbrane učence in učenke, njihove mentorice in
ravnatelje ter župane najprej pozdravil Uroš Govek z Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Likovno ustvarjalnost
razstavljavcev je predstavil umetnostni zgodovinar Matija
Plevnik, župan občine Žalec Janko Kos je razstavo odprl,
priznanja učencem OŠ in njihovim mentorjem pa so podelili župani Janko Kos, Franc Sušnik, Vilko Jazbinšek, Branimir
Strojanšek in direktor ZKŠT Marjan Juteršek.
Izbor del za razstavo in njeno postavitev so pripravili likovni
pedagoginji Neli Šuler s I. OŠ Žalec in Jolanda Tomazin z OŠ
Braslovče ter Uroš Govek z ZKŠT Žalec.
Vsakoletna razstava je priložnost za ogled likovnih del,
druženje in razmislek o vlogi pouka likovne vzgoje v osnovnih šolah. Kot je dejal Matija Plevnik, je ta projekt (za
razliko od preteklih let) zasnovan bolj ambiciozno, saj kot
izhodišče te pregledne razstave izpostavlja določeno temo,
namreč črto kot izrazno sredstvo, ki jo je predlagala likovna

pedagoginja Regina Mratinkovič z OŠ Polzela. Pregledna,
skupinska in tematska razstava ponuja vpogled v večino
področij likovne umetnosti, saj so zastopani slikarstvo, arhitektura, kiparstvo, umetna obrt, oblikovanje in fotografija.
Odprtje razstave je popestril Žiga Birsa iz Mladinskega umetniškega centra MUC Žalec z avtorsko glasbo in z instrumenti
celega sveta.
Na sliki: Učencem in mentorjem OŠ Vransko-Tabor sta
priznanja podelila župana Franc Sušnik in Vilko Jazbinšek.
T. Tavčer

ZGODILO SE JE ...
V projektu Savinjčani beremo letos bilo včlanjenih 232 bralcev
V Domu II. slovenskega tabora Žalec je bila zaključna prireditev letošnjega projekta branja odraslih Savinjčani beremo,
ki ga za šest občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Žalec) organizira Medobčinska splošna knjižnica Žalec. Letos je bilo v projekt branja
včlanjenih 232 članov. Projekt se je začel 20. novembra 2013,
na dan slovenskih splošnih knjižnic. Branje so izbirali z obsežnega seznama domačih in tujih avtorjev.

alija Alić, Borut Golob, Matjaž Lesjak, Slavko Pregl, Matjaž
Pikalo, Peter Rezman, Valerija Skrinjar Tvrz in Peter Zupanc.
Bralce so pozdravili župani občin Polzela, Vransko in Žalec.
Na začetku prireditve je bil predvajan kratek film o zagovorništvu knjižnic. Celotno prireditev je vodila direktorica
knjižnice Jolanda Železnik v zanimivem odrskem vzdušju;
pripravil ga je fotograf Sašo Korber, ki je bil tudi sam del
scene.

Letos so se bralci spogledovali z besedo m i d v a. V vsebinah,
ki so jih brali, so odkrili dvojine v marsičem, kar vzpostavlja
odnos z njimi, jih spreminja in dopolnjuje. Za branje in zapise
ganljivih vtisov o tem, kako so se jih vsebine dotaknile, jih
je organizator nagradil z druženjem na zaključni prireditvi. Glasbena gosta sta bila Tone Kregar in Jernej Dirnbek iz
zasedbe Mi2 in nekateri avtorji del, ki so jih brali: Mehmed-

Vzdušje v polni dvorani je začelo naraščati že kar na začetku, ko sta Andrej Steničnik in Jolanda Železnik interpretirala
pesem Mete Rainer Midva, in se je spustilo šele, ko je zadnji
bralec zapustil druženje po prireditvi.
Na slikah nekaj fotoutrinkov s prireditve.
T. Tavčer

6

Projekt Zeleno v Našem domu
Projekt Zeleno, ki smo ga pričeli uresničevati v našem
domu v letošnjem letu, je namenjen za samooskrbo doma
z zelenjavo, s čaji, sadjem, z dišavnicami ... Za svoje lastne
potrebe želimo pridelati čim več vrtnin in poljščin. Tako smo
zasadili tudi njive s krompirjem, fižolom, čebulo ... Papriko in
paradižnik pa smo rajši posadili v rastlinjak, ki smo ga postavili v neposredni bližini doma, in sicer kar v domskem parku, ki
ga bomo v bodoče še uredili. Postavili pa smo že vodnjak –
umivalnik in kompostnik. Zasadili smo polovico vrta, ki nam
ga je prijazno odstopil gospod župnik in je ograjen z ograjo.
Prav tako smo z novo folijo in zaščitno ograjo malo obnovili še ribnik. Okolico doma smo ogradili delno z malinami,

delno s stebričastimi jablanami, katerih posebnost je ta, da
jih ni potrebno obrezovati, saj imajo izredno kratke veje, na
katerih zorijo jabolka, sadijo pa se v zelo majhnem razmiku.
Posadili smo še topinambur, reginke, okrasna grmičevja ter
veliko zelišč in dišavnic, ki so nam jih prijazno donirali zaposleni in tudi obiskovalci, ki dnevno prihajajo k nam. Vsem se
prav lepo zahvaljujem kljub izreku, da se za rože ne smeš
zahvaliti, češ da potem ne rastejo dobro.
Z našim projektom imamo še velike načrte, ki jih bomo počasi uresničevali skozi vse leto.
Anica Cencelj

OB PETKIH JE DIŠALO ...
Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje Vransko je v spomladanskem
času organiziralo in že tudi izvedlo kuharski tečaj. Udeleženke so se nekaj
petkovih večerov zbirale v Zavodu
sv. Rafaela, kjer jih je mentorica Anica
Cencelj naučila priprave številnih jedi.
Tokratna tema tečaja je bila priprava slovenskih narodnih jedi. Na željo
udeleženk je kuharica omogočila še
pripravo različnih ribjih jedi, z veseljem pa so se tečajnice posvetile peki
tort in ostalih sladic.

Poleg kuhanja je bila vsakokratna naloga tečajnic tudi pospravljanje kuhinje, saj je čista kuhinja vzor gospodinje. Nikakor pa ni manjkalo smeha
in klepeta. Seveda je bil najboljši del
tečaja pokušina jedi.
Prijazna mentorica je udeleženkam na
koncu izročila skripte z recepti vseh
jedi, ki so jih skuhale.

ZAHVALA in POVABILO
V tednu Rdečega križa, ki je potekal od
8. do 15. maja, se je tudi OO RK Vransko
pridružilo humanitarni akciji »MOJ TRENUTEK DOBRODELNOSTI« , ki se je odvijala v trgovini TUŠ Vransko.
Veliko občanov in občank se je na akcijo prijazno odzvalo in pokazalo, da jim

ni vseeno za sočloveka, za ljudi, ki so v
stiski. Na tem mestu bi se vam vsem še
enkrat in najiskreneje zahvalili za vse
darovano, v našem imenu in imenu ljudi,
ki bodo vašo pomoč z veliko hvaležnostjo prejeli.

mesecu, in sicer od 7.40 do 9.30, v pritličje Doma upokojencev Vransko, kjer si
lahko brezplačno izmerite tlak, holesterol in krvni sladkor. Tam vas prijazno
pričakujeta ga. Vanda Druškovič in ga.
Slavica Plavčak.

Hkrati vas vabimo vsako prvo nedeljo v

Breda Čvan, predsednica OO RK Vransko

ZGODILO SE JE ...
Vzdrževalna dela v pomladnih mesecih
Poleg rednega vzdrževanja lokalnih
cest, javnih poti ter javnih površin v
občini Vransko so vzdrževalci v marcu, aprilu in začetku maja obrezali in
požagali še od žledu poškodovane
vrbe v trgu Vranskega. Postavili so
več znakov, ki nakazujejo možnost
parkiranja na Vranskem, ter strojno
porezali, utrdili in za nadaljnje delo
pripravili obcestne bankine. Istočasno smo očistili prepuste in mulde. V
več stavbah, ki so v lasti Občine Vransko, so opravili pleskarska in druga
vzdrževalno-obnovitvena dela. S prihodom lepših dni so v maju s cvetjem
zasadili gredice in cvetlične lonce v
občini ter preuredili krožišče v Čepljah. Zima je kot vedno pustila pečat
tudi na cestah, kar se je kazalo v obliki udarnih jam, ki so jih sanirali z
vročo asfaltno maso.

VRANSKI LOVCI SO SE
UDELEŽILI DRŽAVNE
RAZSTAVE LOVSKIH PSOV
Lovsko kinološko društvo Cerknica
je 27. aprila 2014 pri gradu Snežnik
v Loški dolini organiziralo državno
razstavo lovskih psov CAC Snežnik
2014. Razstave smo se udeležili tudi
predstavniki LD Vransko: Janko Brdnik s srbsko goničko Asto Razdelniško, Alojzija Hrastovec z brak jazbečarjem Diksijem Vranskim, Vojko
Križnik z nemško prepeličarko Čarno
Prepeličarsko.
Fotografija pove, kako dobre rezultate smo na razstavi CAC Snežnik
2014 dosegli.

Vsem vodnikom iskrene čestitke ter
veliko uspehov pri nadaljnji vzgoji in
šolanju za delo v lovišču.
kinologinja Alojzija Hrastovec

Mlaj na Vologi
Na dan, ki je znan kot mednarodni
praznik delavstva, se vaščani vasi Vologa in Kale že kar nekaj let zapored
združimo in postavimo mlaj.
Dan pred prvim majem smo se odpravili v gozd. Do kraja postavitve
ga nismo uspeli spraviti, saj nas je od
tega odvrnila toča, ki nas je dobro naklestila po beticah. To nas ni odvrnilo
od dobre volje, le naslednje jutro smo
morali malo prej dvigniti riti. Mlaj, ki
ga je »častil« Matevčev Franc, ima častitljivih 25 m, stoji malo pred vasjo Vologa in ima lep razgled proti Krvavici.
Za obvezni dodatek (beri: zastavo) je
poskrbel župan g. Sušnik, za kar se mu
najlepše zahvaljujemo. Po končanem
opravilu pa je sledila seveda obvezna
malica.
Čez mesec dni se pri podiranju mlaja
dobimo in spet kakšno rečemo ...
Jože Semprimožnik

Teden vseživljenjskega
učenja
V Teden vseživljenjskega učenja
(TVU) se v Spodnji Savinjski dolini dejavno vključujemo od samega pričetka (tj. od leta 1996). TVU, ki poteka vsako leto meseca maja in junija
po vsej Sloveniji, se je uveljavil kot
vseslovenska prireditev, ki povezuje
raznovrstne izvajalce izobraževanja
in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča uveljavljanje
koncepta in prakse vseživljenjskega
učenja v naši družbi. Njegov glavni
namen je promocija in udejanjanje
strategije vseživljenjskega učenja za
vse. Na našem ožjem območju smo
TVU odprli s t. i. Parado učenja, ki
smo jo skupaj s partnerskimi organizacijami izvedli v ponedeljek, 12. maja
2014, na Podeželski tržnici v Žalcu. Na
tržnici smo se s pesmijo in plesom,
ustvarjalnimi delavnicami in razstavnimi gradivi predstavili širši javnosti ter
hkrati predstavili pester in privlačen
izbor dogodkov oziroma prireditev,
ki promovirajo učenje v vseh življenjskih obdobjih in spodbujajo ljudi k dejavnejšemu pristopu do učenja. Tako
se bo letos v dneh do konca junija
zvrstilo več kot 200 prireditev, v katerih bo sodelovalo več kot 50 (pod)izvajalcev. Podrobnejši seznam prireditev
je na spletnih straneh UPI-ljudske univerze Žalec oziroma na enotni spletni
strani TVU: http://tvu.acs.si/koledar/.
Omeniti še velja, da je Savinjska regija
glede na celotno Slovenijo na prvem
mestu po številu prirediteljev TVU,
kar pomeni, da se številne organizacije, društva, posamezniki zavedamo
pomena, vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih
človek prevzema – kot posameznik,
član družine, delovnega kolektiva in
drugih skupnosti – kar je tudi osnovno
poslanstvo TVU.
Mihaela Anclin
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ZGODILO SE JE ...
»ČE BI JAZ IMELA KRIŽNIKA, BI PRIREDILA FESTIVAL …«
Na Vranskem se bo prvo junijsko soboto že drugo leto odvijal Križnikov pravljični festival, ki je sicer »doma« v Motniku.
Lani je prvič pokukal čez hrib k nam, saj je Gašper Križnik zbiral
pravljice tudi na Vranskem. Dober odziv na začetku je zagotovil, upam si trditi, tradicionalno prireditev. Zato je tokrat naša
sogovornica ena od snovalk vsebinskega dela festivala Irena
Cerar. Gospa je po poklicu diplomirana literarna komparativistka, ki že vrsto let opravlja delo urednice otroške revije National Geographic Junior, sicer pa navdušena pravljičarka, avtorica družinskih izletniških vodnikov, publicistka in še in še. Skratka gospa, katere življenje je »ena sama pravljica«, saj je močno
povezano s knjigami, ki tako prepletajo njeno službo in prosti
čas, da ju niti ne loči več.
Kdo je Irena Cerar v petih besedah?
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Samostojna pripovedovalka in potepuhinja. Urednica, avtorica. Mati.
Kako so se našle pravljice in Irena Cerar?
Položene so mi bile v zibko. Pripovedoval mi jih je stari ata, ki
je bil izvrsten pripovedovalec. Verjetno pa je nekaj krivo tudi
dejstvo, da sem odraščala, živela v šoli – namesto vzgojiteljice
v vrtcu je zame skrbela knjižničarka. V bistvu sem imela do šolske knjižnice bliže kot do domače kuhinje!
Kako se je tej navezi (Irena in pravljice) pridružil Gašper
Križnik? Kdo sploh je Gašper Križnik?
Gašper Križnik (1848-1904) je bil ambiciozen čevljar iz Motnika,
kasneje tudi (precej nespreten) trgovec. A bolj kot obrt ga je
zanimalo zapisovanje zgodb.
V Motniku in okolici (veliko tudi na Vranskem!) je zbral preko
200 ljudskih pravljic, povedk, pesmi, pregovorov, legend, šal.
Le malo zbranega mu je uspelo objaviti.
Na povabilo Matične knjižnice Kamnik že četrto leto vodim
Kamniške pravljične poti – izlete za družine z majhnimi otroki,
kjer malo hodimo, veliko pripovedujemo pravljice ter se igramo. Ena prvih poti je vodila v Motnik. Ko mi je na tem sprehodu direktorica knjižnice Breda Podbrežnik Vukmir pripovedovala o Križniku, mi pokazala njegovo rojstno hišo … sem
pomislila: »Če bi jaz imela Križnika, bi priredila festival, na katerem bi se pripovedovale njegove pravljice.« Ni minilo dolgo,
ko so k direktorici pristopili Motničani z željo, da bi s knjižnico
naredili kak skupen projekt. Pridružila se nam je še kamniška
pravljičarka Ivanka Učakar in vse se je sestavilo - tako smo zasnovali prvi festival.
Koliko časa že poteka Križnikov pravljični festival? Osrednji dogodki potekajo v Motniku, lani pa so se pravljice prvič
slišale tudi na Vranskem. Od kod ideja, da se festival razširi?
Letošnji festival bo tretji po vrsti. Osrednji pripovedovalski dogodek za odrasle je v petek, 6. junija, v Motniku. Naslednji dan,
v soboto, pa se vrstijo prireditve za različna občinstva – tako za
otroke kot odrasle, tako v Motniku kot na Vranskem. Križnik je
zapisoval pravljice tudi na bližnjem Vranskem, zato odločitev,
da del programa razširimo k vam, seveda ni bila težka. Poleg
tega nas vaš župan, g. Franc Sušnik, podpira in posluša že od
prvega festivala, kar nam izredno veliko pomeni.
Program festivala je zasnovan zelo široko, vedno privabite
tudi ugledne in priznane predavatelje in pripovedovalce. Je
tako že od vsega začetka ali se tudi te ideje in razvoj odvijajo
postopoma?

Irena Cerar (foto: L. Dakskobler)

Že od začetka smo imele snovalke vsebinskega dela programa idejo, da so iztočnica, vsebinsko jedro festivala Križnikove
pravljice, ki lahko spodbudijo različne oblike umetniškega izražanja ter ustvarjanja – pripovedovanje, likovno ustvarjanje,
petje, ples … Pripovedovanje (in ne branje!) ima seveda osrednje mesto. Želele smo si, da Križnikove pravljice pripovedujejo
uveljavljeni pripovedovalci iz vse Slovenije. Na tak način lahko
predstavimo zelo raznolike sodobne pripovedovalske prakse, ki praviloma razbijajo stereotipe, da je pravljica nekaj, kar
je namenjeno samo otrokom. Hkrati smo želele omogočiti
izobraževanje tudi novih pripovedovalcev, zato vsako leto
organiziramo pripovedovalsko delavnico, ki je vedno polno
zasedena. Dvakrat jo je vodila Anja Štefan, pesnica, pisateljica
ter pravljičarka z 20-letno pripovedovalsko kilometrino, ki je
vsako leto tudi gostja festivala. Tudi njena podpora nam veliko
pomeni.
Ali v sklopu festivala pripovedujete samo pravljice, ki jih je
zbral Gašper Križnik, ali tudi druge?
Da, zaenkrat pripovedujemo samo pravljice, ki jih je zapisal
Križnik, saj je večina še neobjavljenih, kar je posebej vznemirljivo. V Matični knjižnici Kamnik že dlje časa prepisujejo
Križnikove pravljice, ki so sicer shranjene v Štrekljevi zapuščini
na Inštitutu za narodopisje pri ZRC SAZU. Večina Križnikovih
pravljic je zelo zanimiva za odrasle poslušalce, kar potrjuje
tudi dejstvo, da so si pravljice nekoč pripovedovali predvsem
odrasli med sabo. Zelo malo je pravljic, ki bi bile primerne za
najmlajše, vsaj z današnjimi očmi. Bodisi so predolge, prekompleksne, preveč krute … Zato bomo na dogodkih za otroke
verjetno kmalu prisiljeni pripovedovati tudi druge ljudske pravljice, a bomo seveda vedno ostali v sferi ljudskega.
Kaj bo rdeča nit letošnjega festivala?
Pravljice in potepanje na prostem! Upam, da nam bo vreme
bolj naklonjeno kot prvi dve leti, saj smo se doslej vedno otepali deževnega in muhastega vremena. Če bo torej sonce
malce bolj darežljivo, si želimo, da bi obiskovalci čim več časa
preživeli na prostem. Temu je namenjenih kar nekaj programov: Turistično društvo Motnik pripravlja vodenje po Motniški
turistični poti za odrasle, sama snujem in vodim Motniško pravljično pot za družine z majhnimi otroki – potepanje po Motniku s pripovedovanjem pravljic in obiskom ekološke kmetije Pri
Jernejk. Letošnja novost je nagradna ugankarska pot, ki bo za
otroke zagotovo zanimivo doživetje. Rešiti bo namreč potrebno Križnikovo uganko, pri čemer jim bo pomagalo pet postaj,
na katerih bodo lahko poslušali pravljice, ustvarjali in se predvsem igrali. Navsezadnje pa bi lepo vreme potrebovali tudi za
kulinarične stojnice – za ponudbo domače hrane z okoliških
kmetij in predstavitev Okusov Kamnika v motniškem Parku
pod lipami.

ZGODILO SE JE ...
V kolikšni meri so otroci v dobi računalnikov, tablic in ostale
moderne tehnologije še sploh naklonjeni poslušanju pravljic?
Zelo so naklonjeni poslušanju, je pa zelo odvisno, kako družina s pravljicami živi doma. Tisti otroci, kjer se doma bere in/ali
pripoveduje pravljice, so sposobni tenkočutnega poslušanja,
»padejo« v zgodbo, se z lahkoto osredotočijo, umirijo – kar je
zelo pomembno za ves nadaljnji razvoj. Seveda jim zgodbe, ki
si jih odslikavajo v svoji notranjosti, razvijajo domišljijo, ti otroci
imajo bolj prefinjen način izražanja in bogatejši besedni zaklad.
Odrasli pa … če so zgodbe izbrane premišljeno ter povedane
živo, so še kako aktualne za sodobnega odraslega poslušalca, saj nemalokdaj s svojim simbolnim jezikom prinašajo odgovore na temeljna človeška vprašanja.
Tudi sami imate hčer. Je ona vaš »poskusni zajček«, ko razmišljate, kakšen bo odziv otrok na interpretacijo določene
pravljice?
Ja, moja sedeminpolletna hči je izvrstna poslušalka, pa tudi
moj največji kritik. Moram ji pripovedovati ob vseh mogočih
in nemogočih prilikah. Ko je bila mlajša, mi je, recimo, pri kosilu rada rekla: »Mama, ali se učiš kakšno pravljico? Daj jo povej meni, da vidiš, če jo znaš …« Sicer se ji vse pravljice veliko
hitreje usidrajo v spomin in tam dolgo ostanejo. Kar bi težko
rekla zase!
Na policah knjižnic najdemo vaša družinska izletniška vodnika
Pravljične poti Slovenije in Pravljične poti v zgodovino. Nekje
ste povedali, da ustvarjanje tovrstnih knjig »občasno meji na
norost«. Zanima me, kako in koliko časa nastaja takšen vodnik in če ste vse poti tudi osebno prehodili?
Takšne knjige nastajajo dolgo časa, saj je potrebno za vsak
izlet najti tudi primerno ljudsko pravljico ali povedko, izletniški
cilj pa mora biti zanimiv ter (lahko) dostopen tudi za mlajše
otroke. Seveda vse poti osebno prehodim, tudi po večkrat,
če ne najdem sprva primernega dostopa. To daje vodnikom
založbe Sidarta kredibilnost in ugled. Vsako knjigo sem delala več let; čeprav je šlo s prvo kar hitro, saj sem imela večino
gradiva že nabranega, morala sem ga samo pretopiti v knjigo. Pred tem sem namreč pet let za revijo Gea pisala rubriko
o ljudskih povedkah, vezanih na naravo, iz gorskih pravljic in
povedk pa sem tudi diplomirala na primerjalni književnosti.
Največ dela si obetam s tretjo knjigo, ki sem se je šele lotila
in nosi delovni naslov Pravljične poti čez mejo. V njej iščem in
pripravljam družinske izlete v zamejstvu, zadala sem si kar vse
naše meje, zato bo dela veliko! Ocenjujem, da bom potrebovala vsaj tri leta, da zaokrožim Slovenijo. Že z iskanjem primernih
ljudskih zgodb imam precej tegob, predvsem jezikovnih. Trenutno raziskujem italijansko mejo, zato prebiram zgodbe celo
v furlanščini; se mi zdi, da celo že nekoliko razumem.
Vodite tudi družinske izlete s pripovedovanjem pravljic.
Kako to izgleda – izvajate te izlete v okviru festivalov, kot je
Križnikov, ali vas lahko družina najame, npr. vam povedo, da
bi šli v Logarsko dolino in vi potem poiščete pravljice, ki bi
ustrezale tej destinaciji?
Resno sem se s pripravo in izvedbo takšnih vodenih poti začela ukvarjati prav na povabilo Matične knjižnice Kamnik, ki me
je prosila, da zanje zasnujem družinske izlete po Kamniku in
okolici, utemeljene v ljudskih pripovedih, ki jih knjižnica že več
let pridno zbira ter objavlja. Knjižnica je med drugim tudi zaradi Kamniških pravljičnih poti prejela nagrado Slovenske sekcije
IBBY 2013 za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. Podobna pravljična vodenja izvajam
tudi drugje po Sloveniji, v Bohinju, na Jezerskem, Kozjanskem

… Povabili so me v Tržič, a ne utegnem …
Ob vsem, kar počnete, se človek vpraša, koliko ur ima vaš
dan, kajti vse, kar počnete, je težko spraviti v 24 ur?
Ja, je težko, saj ima moj dan ravno toliko ur kakor dan koga
drugega. Zoprno mi je, ker sem razpršena na toliko strani – ne
gre pozabiti, da si služim denar predvsem kot urednica National Geographic Juniorja, kar počnem že 9 let. Vse ostalo je “za
zraven”. Ne ločim med delom in prostočasnim konjičkom, vse,
kar počnem, imam iskreno rada in na srečo se vse dopolnjuje ter prepleta. Delam s strastjo in predanostjo. Ne hodim »v
službo«, ne gledam na uro, kdaj je bo konec, da bom v prostem času počela nekaj smiselnega. Rajši sem se odločila, da
je moje delo tudi moje poslanstvo, s katerim lahko naredim
marsikaj dobrega.
Če se vrneva h knjigam, katera pa je tista zvrst poleg pravljic,
ki zapolnjuje vaš prosti čas. Kaj radi berete?
Berem, čim več. Poleg pravljic in knjig, ki so povezane z nastajanjem moje nove knjige, rada berem romane, saj imam
samo takrat občutek, da je to nekaj zares za dušo – nekaj, kar
ni vključeno v noben projekt, ni povezano z nobenim delom,
ampak je bralsko ugodje samo po sebi. Rada sem na tekočem
tudi s kvalitetnimi novostmi na področju knjig za otroke in
mlade. Rada imam poezijo. Aja, nima smisla tajiti, da zelo rada
preberem kakšno kriminalko!
Obstaja po vašem mnenju knjiga (oz. pravljica), ki bi jo morali
prebrati vsi otroci?
Nešteto jih je, vsak mora najti svoje, tiste, ki ga nagovorijo
in nato spremljajo vse življenje. Zame je ena in edina recimo
Astrid Lindgren.

Vranska pravljična pot 2013 (foto: L. Dakskobler)

Vaše povabilo bralcem Občinskega informatorja na Križnikov
pravljični festival.
Lansko leto smo z nadvse prijetnim sodelovanjem z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec ter Zavodom za kulturo, turizem in
šport Vransko pripravili Vransko pravljično pot, ki je bila zelo
dobro obiskana in sprejeta. Letos se bomo s pravljicami družili v soboto, 7. junija, ob 10. uri v stari in skrivnostni Schwentnerjevi hiši. Za otroke bosta pripovedovala dva zelo izkušena
pripovedovalca, Rok Kušlan (poznamo ga z zgoščenk Za dva
groša fantazije) in Liljana Klemenčič, dogodek pa bo vodila Ivanka Učakar. Po pripovedovanju bo sledila ustvarjalna
delavnica v organizaciji Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
Glede na to, da bližnji »sosed« Motnik ne živi daleč stran, pa
vse bralce vabim, da se nam pridružijo na katerem od programov, ki so nastali iz bogate pripovedne dediščine Gašperja
Križnika. Da odločitev ne bo preveč težka, pokukajte na http://
www.motnik.net/program.
Tanja Goropevšek
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ZKTŠ - KULTURA IN ŠPORT
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VRANSKI POLETNI VEČERI 2014

Nastopili bodo:
• Kvartet rogov Slovenske filharmonije 		
(cerkev sv. Jeronima na Taboru)
• Vokalna skupina Ingenium 					
(cerkev sv. Magdalene na Ločici)
• Jože in Sabina Bogolin 				
(cerkev sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu)
• Nejc Kuhar (cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku)
• Trio Podlesek-Hudnik (Schwentnerjeva hiša)

URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. maj 2014
VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja RE006-3 – Ferme

AKTI
1. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja RE006-3 – Ferme
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO–1B, 108/2009,
80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011–ZKZ-C, 57/2012, 57/2012ZUPUDPP-A in 109/2012), ter 29. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010 in 53/2010 ter Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012) je župan Občine Vransko
dne 19.5.2014 sprejel
SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja RE006-3 – 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 RE006-3 – 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. 38/2008) je območje, ki je predmet tega
OPPN, 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. Investitorka, Zdenka FERME, Limovce
7a, 1222 Trojane, je podala pobudo za izdelavo OPPN za
parcelne štev. 120/9, 120/10, 120/12 in 120/13, vse k.o. Ločiča.
V naravi obravnavano območje predstavlja travnik v rahlem
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Številka 39/2014
naklonu proti jugu in jugovzhodu. Investitorka ima na
obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za gradnjo
treh večjih in ene manjše stanovanjske stavbe (prosto stoječe
hiše). Ker lastnik preostalih zemljišč v tem naselju trenutno ne
načrtuje izdelave OPPN za preostalo 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 večjih in ene manjše stanovanjske stavbe (prosto stoječih
hiš) na zemljišču parcelnih štev. 120/9, 120/10, 120/12 in
120/13, vsek k.o. Ločiča, v velikosti 3 739 m2.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN bo vseboval načrt parcelacije.
(4) OPPN se izdela v analogni in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave OPPN mora investitorka zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile
rešitve:
- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih
elementov le-te, izdelana na način, da vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje
varstvene rešitve ter ureditve z ustreznim poročilom in
utemeljitvijo,
- idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na
občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa,
- 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 in
- pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo 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.
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Številka 39/2014 – 30. 5. 2014

URADNE OBJAVE Občine Vransko

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec,
ki izpolnjuje pogoje pooblaščenega prostorskega načrtovalca
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO1 – UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004, 14/2005-popr., 92/2005 –
ZJC-B, 111/2005 – Odločba US in 93/2005-ZVMS) in ga izbere
investitorka – naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in menja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
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1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Oddelek območja Savinje,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
4. Elektro Celje d.d.,
5. Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
6. JKP Žalec d.o.o.,
7. Simbio d.o.o.,
8. Telemach d.o.o.,
9. Občina Vransko.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku priprave 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 predlagano prostorsko ureditvijo.

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«, na krajevno običajen
način.

30 dni

Fizične in pravne osebe ter drugi
zainteresirani lahko podajo svoje
predloge in pripombe v času trajanja
javne razgrnitve.
Proučitev stališč do pripomb in zavzetje
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s
stališči iz javne razgrnitve

30 dni

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora

30 dni

Priprava usklajenega predloga OPPN

15 dni

Sprejem OPPN na občinskem svetu

45 dni

Izdelava končnega dokumenta v petih
(5) izvodih

15 dni

(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranja OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izdelavo
geološkega mnenja ter načrt parcelacije, zagotovi investitorka
sama.

(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 enakem postopku.

8. člen
(pričetek veljavnosti)

6. člen
(postopek in roki izdelave OPPN)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začne veljati naslednji dan po objavi.

(1)Terminski plan in roki izdelave OPPN:
Objava sklepa o začetku priprave OPPN
v Uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«

maj 2014

Izdelava osnutka OPPN

60 dni

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja
prostora

30 dni

Izdelava vseh strokovnih podlag skladno
z zahtevami iz pridobljenih smernic 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

7 dni pred javno
razgrnitvijo

9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati »Sklep o
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del območja RE06-3 – Ferme« (Uradne objave Občine
Vransko, št. 19/2012).
Številka: 0321-01/2013-01-37
Vransko, 19. 5. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor
DELAVNICA V BRUSLJU
V aprilu sem se s pomočjo
nacionalne
agencije CMEPIUS
(Centra RS za mobilnost in evropske programe za izobraževanja in usposabljanja) udeležila delavnice z naslovom
Kreativna raba IKT v razredu. Napotila
sem se v Belgijo, natančneje v evropsko
prestolnico Bruselj. Tam smo se v posebni učilnici, imenovani FUTURE CLASSROOM LAB, učili uporabe računalnika,
tablice in kamere. Predvsem pa smo
spoznali vrsto programov in iger, ki jih
lahko v razredu uporabimo kot način
poučevanja. Pri nas res morda še ne
uporabljamo vseh orodij in tehnologije, ki je bila tam na voljo, je pa vseeno
pomembno, da učitelj stvari vsaj pozna, da jih lahko otrokom predstavi, in
ve, kako z njimi upravljati. Učenci imajo precej informacij in znanja, vendar
pa dostikrat ne poznajo pasti, ki nanje
prežijo pri uporabi spletnih orodij, saj so

določene stvari plačljive, druge avtorsko zaščitene ali pa povzročijo uničenje obstoječe programske opreme. V
Bruslju so nam vse to predstavili in nas
vodili pri delu. Vsekakor pa niso pozabili tudi na druženje učiteljev, ki smo
bili zbrani iz različnih evropskih držav.
Tako smo imeli možnost malce več izvedeti, kako poteka pouk na Nizozemskem, Irskem, Portugalskem, v Španiji
in še v mnogih drugih državah.
Vsako izobraževanje v tujini pa ni omejeno le na samo učenje določenih vsebin. Prav tako je pomembno mreženje, saj spoznavanje novih ljudi, morda
bodočih partnerjev, pomeni kasneje
dober mednarodni projekt, ki omogoča tudi učencem spoznavati svet izven
meja svoje države.
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Učeči se učitelj je spodbuda učencem.
Zahvalila bi se OŠ Vransko-Tabor, ki je
moje raziskovanje znanja podprla.
Maja Jerman

Drugošolci so spoznavali življenje naših prednikov

Nekoč sta živela prababica in pradedek
… in takrat je bilo vse drugače. Kako?
To smo v petek, 11. 4. 2014, raziskovali
učenci 2. razreda Osnovne šole Vransko-Tabor. Obiskali smo gasilski muzej
na Vranskem, etnološko zbirko g. Pikla
v Brodeh in Schwentnerjevo hišo.
Učenci in učitelji smo si z zanimanjem
ogledali muzejske zbirke in poslušali razlage vodičev, in sicer ge. Goropevšek,
g. Predovnika in g. Pikla. V nadaljevanju lahko preberete nekaj vtisov naših
drugošolcev.

Danes smo imeli naravoslovni dan.
Zelo smo se zabavali. Najprej smo odšli v gasilski muzej. Gospod vodič nam
je predstavil gasilska vozila, čelade,
maske in sireno. Potem smo odšli v
Brode h gospodu Ludviku. Sploh nisem
vedela, da je tam tako zanimivo. Pokazal nam je svojo fotografijo iz otroštva
in starejše predmete, ki so jih uporabljali nekoč. Nato smo odšli k Schwentnerjevi hiši. Vodička nam je predstavila
sobe, ki so jih imeli v tej hiši nekoč. Bilo
je poučno in lepo, želim si še takšnih
naravoslovnih dni. (Tajda)
Petek je bil zame zanimiv dan. Ogledali
smo si stvari, ki jih v naših časih ni več
videti vsak dan. Spoznala sem, da so
ljudje nekoč živeli veliko bolj preprosto
kot danes. Niso imeli možnosti izbirati, v
čem bi bili oblečeni, izbira vrste hrane je
bila majhna in odvisna od premožnosti
družine. Niso imeli elektrike, zato niso
poznali televizije, računalnika … Stroji
so bili ročni ali na paro, tako kot gasil-

MLADI PLANINCI
Konec marca smo se mladi planinci vrtca Vransko zopet podali na pot. Zbrali
smo se na avtobusni postaji v Brodeh.
Najprej smo opazovali potok Bolska
in se odpravili novim dogodivščinam
naproti. Na poti smo doživeli marsikaj.
Prvi počitek smo imeli na ogromnih
bukovih hlodih v Selu. Mlada planinka
je ravno ta dan praznovala rojstni dan,

zato smo ji zapeli pesmice. Pot nam je
šla hitro izpod nog. Preko Briš mimo
plezalne stene smo se nato srečno
vrnili do igrišča za dvorano Vrana. Komaj čakamo naslednje druženje.
Romana in Katja

sko vozilo. Hiše so bile zidane z debelejšimi stenami, brez izolacije. V hišah
niso poznali drugega ogrevanja, razen
krušne peči. Spoznala sem, da nam je v
današnjih časih živeti veliko lažje. (Taja)
Danes smo imeli naravoslovni dan. Šli
smo v gasilski muzej, kjer nam je gospod pokazal gasilski zvonec, sireno, različna vozila ... Potem smo šli v Brode.
Tam smo videli podkve in veliko drugih
stvari. Potem smo šli v Schwentnerjevo hišo. Tam mi je bilo všeč čisto vse:
dekliška soba, soba mame in očeta,
Poldetova soba in kuhinja. (Nika G.)
Najbolj všeč mi je bilo pri gospodu Ludviku v Brodeh. Všeč mi je bilo, ko smo
po poti peli pesmice. Nisem vedel, da
so imeli toliko predmetov. Verjamem,
da so imeli veliko dela. Vse mi je bilo
všeč. (Aljaž)

VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor
Ekskurzija tretješolcev
Na začetku maja smo se tretješolci
podali v čas naših babic in dedkov in
spoznali njihovo življenje. Nismo se
mogli načuditi vsem stvarem, ki so jih
včasih imeli, saj si življenja brez vseh
sodobnih stvari, kot so voda v hiši, pralni stroj, elektrika, računalniki in podobno, ne moremo predstavljati. Ta dan
smo si ogledali tudi konjušnico, hranili
smo jelene in uživali v naravi ter ob
ogledu kulturnozgodovinskih znamenitosti.
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Več o ekskurziji pa izveste v spodnjih
zapisih tretješolk.
Šestega maja smo šli na ekskurzijo v
Rogatec in Podčetrtek. Najprej smo šli
v Rogatec jahat konje. Gospa nam je
povedala, da ne smemo imeti v rokah
šumečih predmetov in da lahko konje
pobožamo. Pokazala nam je dva prostora za konje in enega z opremo. Ko
nam je razkazala vse prostore, smo
malicali in jezdili konje. Čez nekaj časa,

ko smo že vsi jezdili, smo odšli v Muzej
na prostem. Tretji a, b in c-razred smo
se razdelili v tri skupine. V prvi delavnici smo delali žulike. Gospa Brigita nam
je povedala zgodbico o kruhu. V drugi
delavnici smo delali ogrlice iz lesene
kroglice in suhe volne ter milnice. V
tretji delavnici smo delali svečke iz
voska. Ko smo vsi trije razredi končali
z delavnicami, nam je gospa Gordana
razkazala svinjak, trgovino, stanovanjsko hišo in kovačnico. Čas je bil za kosilo. Na kosilo smo šli na Jelenov greben.
Kosilo je bilo dobro. Videli smo košute,
jelene, muflone in tudi hranili smo jih
s koruzo. Na koncu smo šli v čokoladnico. Gospod nam je povedal, kako se
dela čokolada in da je tu bila včasih
šola. Vsepovsod, kjer smo hodili, sem si
nekaj kupila. Vse mi je bilo všeč in ne bi
nič spremenila, bi pa ta izlet z veseljem
ponovila. Naučila sem se, da so v starih časih imeli tla iz zemlje in da so imeli
zelo dolge spodnje hlače.
Lara Jelen, 3. a
V torek, 6. 5. 2014, smo imeli poučno
ekskurzijo. Vsi učenci tretjih razredov
OŠ Vransko-Tabor smo se z avtobusom odpeljali v Rogatec. Najprej smo
si pogledali konje, ki so bili v konjušnici, in tudi jezdili smo jih. Nato smo
šli v Muzej na prostem, kjer smo se
razdelili v tri skupine in se odpravili po
skupinah na delavnice. Jaz sem najprej

šla k polstenju, kjer sta nam dve gospe
pomagali narediti ogrlico. Potem smo
šli k čebelarju. Ta nam je pripovedoval
o čebelah in izdelali smo svečo iz čebeljega voska. V zadnji delavnici smo pekli
žulike. Nato smo si kupili spominke in
gospa Gordana nam je predstavila celotni muzej. Potem smo šli na Jelenov
greben. Tam smo jedli. Ko smo pojedli,
smo šli v čokoladnico. Tam nam je gospod povedal, kako se naredi črna, bela
in svetlo rjava čokolada. Nato smo lahko čokolado tudi kupili. Potem smo šli
k avtobusu in odpeljali smo se na Vransko.
Justina Jerman, 3. a
Na ekskurzijo smo šli najprej v konjušnico v Rogatcu. Jezdili smo tri konje: rjavega, črnega in belega. Jaz sem
jezdila rjavega konja. Čisto blizu je bil
Muzej na prostem Rogatec. Tam so
razstavljene stare kmečke hiše in orodja. Razdelili smo se v tri skupine. Moja
skupina je šla najprej izdelovat ogrlice,
nato svečke in nazadnje smo pekli
kruh. Nato smo si lahko kaj kupili. Kupila sem si vrtnico. Potem smo šli na Jelenov greben. Peljali smo se mimo samostana. Na Jelenovem grebenu smo
najprej kosili, nato pa hranili jelene.
Odšli smo tudi v čokoladnico. Najbolj
všeč mi je bilo jezdenje konj.
Katja Žuntar, 3. b

Športni dan 4. a-razreda

Sedmega maja smo učenci 4. a-razreda
imeli športni dan. Šli smo na pohod na
Čreto. Spremljala sta nas gospa Simona Jan in gospod Miha Miklavc. Pot je
vodila gospa Zlatka Bukovec. Odpravili smo se ob 8.30. Na travniku ob naši
poti smo si ogledali cvetlice: kozjo brado, ivanjščico, travniško kaduljo, kumino, trpotec …
Pot se nam je zdela težka, vendar smo

vztrajali in prispeli na cilj. Pri koči
smo si končno
oddahnili, pojedli
malico in se odžejali. Nato smo si
v knjižico Športni
Krpan odtisnili žig.
Gospa Simona je
imela s sabo pravo
črno čokolado, ki
nam jo je razdelila,
da smo dobili še
dodatno energijo
za svoj spust. Ko
smo se vračali, so nekateri del poti tekli. Končno smo prispeli v šolo. Pohod je
trajal pet ur.
Vsi smo uspešno prispeli na cilj, kjer
nam je gospa Zlatka tudi čestitala za
naš uspeh.
Jana Semprimožnik, 4. a
V sredo, 7. maja, smo se odpravili na

Čreto. Zjutraj smo se zbrali pred šolo.
Tu se je začela naša pot. Gospa Zlatka
Bukovec nam je predstavila pravila
varne hoje v hribe. Nato smo se zavarovali še pred klopi z različnimi spreji.
Bili smo pripravljeni.
Naša pot je potekala mimo cerkve,
doma za ostarele, nato pa smo se
začeli vzpenjati. Šli smo mimo različnih
kmetij. Opazovali smo tudi pašnik, kjer
so se pasle koze. Pot je bila težka in
strma, vendar zelo lepa, saj smo šli nekaj časa ob cvetočem travniku in nekaj
časa po gozdu, kjer smo lahko videli,
kakšno škodo je povzročil žled.
Ustavili smo se tudi pri skali, kjer naj bi
počivala Marija, vsaj tako pravi legenda.
Ko smo prispeli na Čreto, smo najprej
pojedli malico, nato smo si odtisnili žig
v knjižico Športni Krpan. Vračali smo se
po isti poti. Ta dan mi je bil zelo všeč.
Kristjan Aleš, 4. a

VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor
Štafeta semen
V četrtek, 24. aprila, smo vranski tretješolci sodelovali na vseslovenski akciji Štafeta semen na kmetiji Zahojnik v
Brodeh. Podporniki štafete si vsako leto
prizadevajo za večjo samooskrbo, za
naravno pridelavo hrane in prenos znanja na otroke.

so prikazali ljudske plese in pesmi ob
spremljavi harmonike, na katero sta igrala Andraž Štancer in Martin Cekin, recitirali so nekaj pesmi o polju in zastavili
uganke svojim vrstnikom. Po končanem
programu smo si izmenjali nekaj semen
in jih precej shranili tudi v semenski banki za prihodnje leto.
Zahvaljujemo se zakoncema Golob za
gostoljubje in vso neprecenljivo znanje,
ki sta ga delila z nami.
Takole pa je dogodek videla Sara Tehovnik iz 3. b razreda.

Učenci 3. a in 3. b-razreda so pripravili kratek kulturni program, v katerem

V četrtek, 24. 4. 2014, smo imeli Štafeto
semen. Po malici smo se odpravili proti kmetiji. Ko smo prispeli na kmetijo,
smo imeli kratek kulturni program, nato
smo dajali semena v semensko banko in

povedali, katera semena smo prinesli.
Gospa Helena nam je povedala, da ne
bomo sadili na polje, ker je premokro,
zato nam je razdelila lončke. V lončke
smo dali zemljo, v kateri so bili črvi. Nato
smo posejali, kar smo želeli. Jaz sem posadila zdravilno rastlino ognjič. Iz ognjiča
lahko narediš kremo, s katero se mažeš
po ranah in jo uporabiš, če imaš suho
kožo. Dala nam je tudi glinene zeliščne
kroglice, ki smo jih dali k našim semenom za boljšo rast. Videli smo tudi purana. Pili smo domač bezgov sok, ki je bil
zelo dober, in jedli pogačo s sirom in šunko. Ogledali smo si tudi okolico kmetije.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo jedli pogačo, sadili in imeli kratek program. Na
kmetiji mi je bilo zelo všeč.

ČETRTOŠOLCI IN SVETOVNI DAN KNJIGE
Na Osnovni šoli Vransko so četrtošolci na prav poseben način zaznamovali svetovni dan knjige, saj so obiskali
Občinsko knjižnico Vransko in izdelali
svojo lastno knjigo.
V tednu, ki je v Sloveniji posvečen knjigi, so učenci 4.a-razreda v Občinski
knjižnici Vransko prisluhnili knjižničarki Karmen Jezernik, ki jih je s svojim
zanimivim pripovedovanjem popeljala v zgodovino knjige. Ogledali so si tudi
faksimile prvih slovenskih knjig (Abecednik in Katekizem) in Dalmatinovo
Biblijo. Največje zanimanje pa je v njih
zbudila originalna, preko 300 let stara
knjiga, s katero je knjižničarka še posebej pazljivo ravnala, saj je imela na rokah
bombažne rokavice, ko jo je jemala iz
posebne škatle.
Po prihodu v šolo so si učenci po navodilih knjižničarke Marije Završnik in razredničarke Simone Jan izdelali svojo lastno
knjigo, na katero so bili zelo ponosni.
Učenci so takole razmišljali o tem dnevu.
Gašper Černe: »Danes smo odšli v knjižnico na Vranskem. Poslušali smo, kako
je bilo v starih časih, kako so pisali in

izdelovali prve knjige. Videli smo tudi
različne pisave. Gospa nam je razložila,
kako je nastal prvi papir. Ugotovili smo,
da če bi bili Kitajci bolj prijazni, bi ostali
prej dobili papir. V šoli smo izdelali knjigo. Najprej smo lepili, nato šivali in na
koncu okrasili platnice knjig.«
Tjaša Marko: »Danes smo odšli v Občinsko knjižnico Vransko, kjer smo izvedeli
veliko o preteklosti knjige. V šoli smo
izdelali svojo knjigo. Sami smo jo tudi
okrasili. Danes sem se imela zelo lepo.
Spoznala sem veliko novega in zanimivega o knjigah.«
David Beršnjak: » Današnji dan je bil zelo
zanimiv. Odšli smo v Občinsko knjižnico Vransko. Tam smo spoznali vso
zgodovino nastanka knjige. Ko smo se
vrnili v šolo, smo še sami izdelali knjigo.
Danes sem spoznal zelo veliko novih stvari.«

bilo težko. Na koncu nas je gospa Simona Jan še fotografirala.«
Samo Paulič: »Danes smo izdelali svoje
knjige. Bilo je zelo preprosto. Dan mi je
bil zelo všeč, ker sem ugotovil, da zelo
veliko vem o nastanku knjige. Upam, da
se bo kdaj še ponovil tak dan.
Jan Dobnik: »Za izdelavo lastne knjige
smo potrebovali škarje, lepilo, ravnilo,
svinčnik, šivanko in sukanec. Dobili smo
še list iz revije, manjši trak, lepenki za platnice in bele liste, ki so imeli narejene luknjice. Ko smo končali z izdelavo knjige, smo okrasili še platnici. Z izdelanimi knjigami smo se tudi fotografirali.«

Nives Podbregar: »Najprej smo šli v
Občinsko knjižnico Vransko. Tam smo
spoznali, kako so v starih časih izdelovali
knjige. Videli smo tudi različne pisave iz
starih časov. Bilo je zelo zanimivo. V šoli
smo s pomočjo gospe knjižničarke Marije Završnik izdelali svoje knjige. Meni ni

ŠPORTNI DAN - POHOD DO PRILOP
Učenci prvega in drugega razreda smo
imeli v petek, 18. aprila, športni dan.
Primerno smo se obuli in oblekli, si dali
malico v nahrbtnik in se odpravili proti
Čreti. Pot je bila nekaterim dobro poznana, saj so vedeli, kje leži podrto drevo, kje so stopnice in kje bomo srečali
koze. Ker je pot do Črete vseeno malce
predolga za nas, smo si malico privošči-

li na s soncem obsijanem hribu Prilope.
Tam smo zganjali vse vrste vragolij, saj
tako strm hrib kar sam vabi h kotaljenju, “dričanju” in tekanju. Pot nazaj
nas je vodila mimo Lovskega doma
na Tešovi, mimo Tane in potem spet v
šolo.
Maja Jerman

Marija Završnik in Simona Jan
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VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor
PODELITEV BRALNIH ZNAČK IN SVETOVNI DAN KNJIGE
NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR
23. aprila je svetovni dan knjige. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki
praznik knjige praznuje ves teden. Po
Sloveniji potekajo različne aktivnosti.

knjig, učenci so brali mlajšim otrokom v
vrtcu, četrtošolci pa so obiskali Občinsko knjižnico Vransko in izdelali svojo
lastno knjigo.
Tako smo prav na svetovni dan knjige
podelili bralne značke. Obiskala nas je
pesnica, pisateljica in pravljičarka Anja
Štefan. Navdušila nas je svojimi ugankami, pesmicami, ki jih je pela in recitirala, predvsem pa s pripovedovanjem
pravljic.
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Na Osnovni šoli Vransko-Tabor smo
v tem tednu podelili bralne značke,
posvetili uro kulturne vsebine branju

Na šoli Vransko nas je s pravljico o sedmih bratih, ki jih je mama uklela v krokarje in jih je rešila njihova mlajša sestra
s svojo nesebično ljubeznijo, spomnila,
kako pomembna in vsemogočna je
nesebična ljubezen.

Na podružnični šoli Tabor pa je pripovedovala zgodbo, v kateri nastopajo štirje
bratje. Trije so nadpovprečno učeni, a
so pozabili na čisto preproste vsakdanje
reči. Četrti brat pa ni tako visoko šolan,
a je ohranil svojo naravno bistrost in
zdravo kmečko logiko. Učeni bratje s
svojim znanjem oživijo leva, ki jih enega
za drugim požre, medtem pa mlajši brat
spleza na drevo, saj ve, da je lev zver in
zato nevaren. Tako se reši.
Bralno značko z obeh šol je osvojilo
172 učencev od 1. do 5. razreda in 69
učencev od 6. do 9. razreda ali 66 % vseh
učencev.
Mentorica bralne značke:
Marija Završnik

EKODAN OB DNEVU ZEMLJE V VRTCU VRANSKO

Vsako leto dajemo okoljskemu ozaveščanju otrok v vrtcu velik pomen.
V letošnjem letu smo se prijavili na
natečaj, ki ga organizira GORIŠKA
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA –
GOLEA, ki apelira na mlade, naj bodo
čim bolj inovativni na področju okoljske problematike. Ker se zavedam, da
so otroci zelo inovativni, ustvarjalni in
vedoželjni, sem s skupino otrok, staV sredo, 16. aprila, smo imeli v vrtcu
na Vranskem glasbeno dopoldne. Ga.
Darja je povabila v goste profesorici iz
glasbene šole Žalec, in sicer go. Urško
Tekavec, ki poučuje kitaro, in go. Neli
Zidar Kos, ki poučuje citre. Obe sta nam
prijazno predstavili vsaka svoje glasbi-

rih 5-6 let, izvedla delavnico. Otrokom
sem najprej prebrala pravljico Plastenka Nevenka, avtorice Petre Matos, ki je
bila pobudnica akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Preko preproste
zgodbe so otroci spoznali pot plastenk,
od odpadka preko reciklaže do novega
izdelka. Otrokom sem ponudila veliko
odpadnega materiala ter jih spodbujala, naj izdelajo, kar želijo. Takoj so

7. OBOGATITVENI DAN

lo in nam zaigrali nekaj pesmi. Kasneje
smo vsi skupaj prepevali otroške pesmi
ob spremljavi kitare in citer. Obe glasbenici sta nas pozitivno presenetili s
svojo pozitivno mladostno energijo,
saj sta nas naučili tudi novo pomladno
pesem Zvončki in trobentice. Otroci so

pričele deževati ideje. Od trgovine s
športnimi rekviziti do morja z ribami,
manjkala ni niti dvonadstropna torta s
smetano. Kar nekaj otrok je izdelalo robota, veliko je ob koncu nastalo tudi hiš
in živali. Otroci so ugotovili, da je idejo
možno uresničiti, uporabiti tudi material, ki velja za odpadnega, in upam, da
sem jim s tem vlila tudi nekaj drznosti.
Anuška Križnik
na koncu lahko tudi pobliže pogledali
njuni glasbili ter tudi poskusili zaigrati
nanju. Še posebej so bile zanimive citre. Vsi smo bili zelo veseli obiska, zato
se ge. Urški in ge. Neli iskreno zahvaljujemo.
Maja Gams

Dejan na obisku
V torek, 22. aprila, nas je v vrtcu obiskal
gospod Dejan Grilj, očka naše Mance.
V njegovi zgodbi smo bili pred časom,
preko zbiranja zamaškov, vpleteni tudi
otroci, starši ter osebje vrtca. Zgodba
je pred kratkim dobila epilog v pridobitvi težko pričakovanih protez rok.
Rokovanje s protezami je prišel pred-

stavit otrokom starejših oddelkov vrtca Vransko.

tem, kar njen očka sedaj zmore, največ
pa odtehtajo njegovi objemi.

Ni skrival zadovoljstva ob tem dosežku
in seveda ne truda, ki ga v ‘’delovanje’’
teh umetnih pomagal mora vložiti. Trud
in vaja pa so poplačani s spretnostmi, ki
mu jih protezi omogočata. Seveda tudi
Manca ne more skriti navdušenja nad

Skratka, vsi skupaj se veselimo te Dejanove pridobitve, ki mu bo omogočila
vsaj nekaj samostojnosti in polepšala
dneve njegovi družini.
Nada Kolar in Tatjana Travner

OSNOVNA ŠOLA PROJEKT ACES - PRVA NAGRADA
V torek, 1. aprila, sva se ga. Maja Jerman
in jaz odpravili na Slovaško, natančneje v
manjše mesto blizu Bratislave, imenovano Senec. Tja sva se odpravili predstavit
naš projekt Aces, v katerem je sodelovalo 130 šol iz predvsem vzhodnoevropskih držav (Romunija, Slovaška, Avstrija,
Moldavija, Bolgarija, Črna gora, Make-

donija, Srbija, Hrvaška, Slovenija). Pot z
vlakom je bila kar dolga, vendar niti malo
dolgočasna. Po štirih prestopih in po
sedmih urah vožnje sva prispeli v hotel.
Tam sva odšli v svojo sobo in pozdravili
stare prijatelje iz Romunije. Zvečer smo
imeli v glavni dvorani otvoritveni večer.
Ker je bila glavna tema projekta »Diver-

sity«, smo vsi morali prinesti nekaj potapljaške opreme, ki smo jo potem nosili.
Diversity (raznolikost) so preimenovali
v diver city ali potapljaško mesto. Imeli
smo raznovrstne spoznavne delavnice
in predstavitev poteka našega tedna.
Nato smo končno odšli na večerjo. Hrana je bila res neverjetna. Kasneje smo

VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor
imeli prosti čas. Tisti dan smo šli spat v
poznih nočnih urah. Dvomim, da je to
kdo obžaloval.
V sredo zjutraj sem se zbudila čisto
na trnih. Bil je namreč dan naših predstavitev in z mojo sostanovalko sva bili
zelo živčni. Po zajtrku smo imeli priprave
na predstavitve. V tistem trenutku,
ko sva prišli na vrsto, je šel ves strah iz
mene. Predstavitve so morale biti kreativne in inovativne, brez računalniške
podpore, in so lahko trajale natanko
tri minute. Ko so nama povedali, da se
nama je čas iztekel, sem bila kar malo
žalostna, da nisva dokončali svoje super predstavitve. Potem smo se morali
povezati s podobno govorečimi vrstniki
in jaz sem se pridružila skupini Srbijank.
To je bila najboljša stvar, kar sem jo lahko
naredila, saj sem pridobila štiri nove prijateljice. Do konca tedna smo se ves čas
družile. Po teh kratkih delavnicah smo
naše projekte predstavili tudi sodnikom,
ki so ocenjevali vsak projekt. Nato smo
imeli prosti čas, ki smo ga lahko preživeli
tudi v posebni sobi, imenovani Pleasure & leasure ali užitek in sprostitev.
Zvečer smo imeli skupinske večerje. Vsaka država je imela svojo mizo, kjer smo

bile vse tri srednje šole in naša osnovna
šola ter pomočniki organizacijske ekipe
iz Slovenije. Po večerji smo zopet imeli
prosti čas, nato pa smo šli spat.
V četrtek smo imeli dve delavnici – dopoldansko in popoldansko. Moja dopoldanska delavnica je imela naslov ‘’Najdi
svojo strast’’. V njej smo se poglabljali
v svoje interese ter hobije in ugotovili,
kaj res radi počnemo v svojem življenju. Delavnica je bila zelo zanimiva, saj
si res lahko pogledal vase in se zamislil
nad sabo. Popoldanska delavnica pa se
je imenovala ‘’Reciklirana osvetljava’’. V
njej smo namreč sami naredili osvetljavo
za večerni disko. Pri tej delavnici se mi je
zdelo super to, da si moral najprej najti
svoj par, si z njim izmenjati ideje, narediti kompromise in šele nato izdelati luč.
Po popoldanski delavnici je vsak začel s
svojimi pripravami na slovesen večer ob
zaključku projekta in seveda na disko po
zaključku. Pravilo je bilo, da moraš biti
oblečen v črno, modro ali belo barvo.
Ob sedmi uri smo se vsi zbrali pred veliko dvorano, kjer se je vse dogajalo. Tam
si lahko spil kakšen koktajl, se sprehodil
po rdeči preprogi, opravil intervju ali pa
se fotografiral. Ob osmi uri se je začel ta

svečani dogodek. Najprej je bilo veliko
dolgih in dolgočasnih nagovorov. Nato
so se končno začele podelitve nagrad.
Naš projekt je dobil nagrado za temo letošnjega leta, ki je bila RAZNOLIKOST. V
tistem trenutku, ko so povedali, da smo
mi dobili nagrado, bi mi od začudenja
skoraj odpadla spodnja čeljust, saj je po
lanskoletni nagradi nismo upali pričakovati, kljub temu da smo naredili najbolj
zanimivo predstavitev in plakate. Po
koncu vsega slavnostnega se je začel
disko, ki je trajal do jutranjih ur.
V petek zjutraj je sledilo slovo, najtežji
del vsakega takšnega dogodka. Veliko
smo se fotografirali, objemali in poslavljali. Nato smo odšli na ogled Bratislave.
Ogledali smo si veliko zgodovinskih objektov. Ker ogled ni trajal dolgo, smo videli le najpomembnejše stavbe starega
dela mesta. Potem nas je avtobus odpeljal na železniško postajo, kjer sva jedli
in počakali na Ptujčane. Nato je sledilo
zopet dolgo potovanje nazaj v Slovenijo, kamor sva srečno prispeli v poznih
večernih urah.
Laura Jelen, 9. a

EKODAN OSMOŠOLCEV
Na dan Zemlje, 22. aprila, smo učenci
vranske in taborske šole imeli naravoslovni dan z naslovom Ekodan. Zjutraj
smo se razdelili v dve skupini. Bil sem v
prvi skupini, ki je odšla na ogled čistilne
naprave. Tam so nas pričakali učenci s
taborske šole ter vodič. Odpeljal nas je
do naprave. Imel je zelo kratko predstavitev, a smo se veliko naučili.
Ko smo prišli v šolo, smo imeli malico ter
zelo dolg odmor. Po odmoru smo odšli

v glasbeno-matematično učilnico, kjer
nas je pričakala gospa biologinja. Predavala nam je o vodi in pomembnosti
vode v vsakdanjem življenju. Povedala
nam je, da je zelo zmanjkuje in da nam
je bo zmanjkalo, če ne bomo ukrepali.
Predstavila nam je tudi značilnosti voda
v drugih državah. Predstavitev je bila dokaj zanimiva. Vmes nas je majčkeno stresel potres. Ko se je predstavitev končala, smo odšli v matični učilnici, učenci 8.

c-razreda pa s kombijem v Tabor.
Pričeli smo z izdelovanjem malih čistilnih
naprav. Najboljšo v naši skupini je izdelal
Jan Pečovnik. Ustvarjali smo tudi zanimive družabne igre, ki smo jih potem tudi
igrali. Tako se je naš ekodan končal na
zelo zanimiv način.
Matej Černe, 8. a-razred
Mojca Zavasnik

SREBRNO PRIZNANJE ZA TURISTIČNO NALOGO »PREIZKUSI SE V NARAVI«
V četrtek, 10. aprila 2014, so se učenci
turističnega krožka udeležili 28. festivala Turizmu pomaga lastna glava s
podnaslovom Na zabavo v naravo, ki
je potekal v Mercator centru Velenje.
Festivala so se udeležili štirje učenci Podružnične osnovne šole Tabor, in sicer
Miha Drolc, Anja Vranič, Nina Kreča in
Klemen Strožič iz 9. c, ter mentorici Katja
Završnik in Polona Miklavc. V konkurenci
13 šol iz celjske, velenjske in koroške regije so prejeli srebrno priznanje.
Izdelali so turistično nalogo z naslovom
Preizkusi se v naravi, pri kateri sta poleg
omenjenih učencev sodelovala še Tibor
Zupan in Urh Kovče iz 9. c. V nalogi so
predstavili dvodnevni tabor v naravi,
namenjen osnovnošolcem, ki omogoča

kvaliteten, zabaven, zanimiv in poučen
način preživljanja prostega časa ter seveda hkrati ponuja možnosti nadaljnjega
raziskovanja naše lepe narave. V nalogi
so opisali vse faze izvedbe prireditve: od
predpriprave (opis organizacije in lokacije prireditve, priprave prostora in materiala za šotore iz naravnih materialov,
prikaz načrta finančnega vira prireditve
in oglaševanja) pa vse do izvedbe same
prireditve. V tem delu, ki je predstavljal
osrednji del naloge, so navedli glavna
cilja in ciljne skupine prireditve ter predstavili glavne informacije o taboru: kdaj
se bo odvijal, kako bo potekal in katere
aktivnosti bo vključeval. Turistično nalogo so popestrili z lastnim slikovnim
materialom in s shematskim prikazom

prireditvenega prostora.
Učenci so se odlično odrezali tudi na
sami turistični tržnici. Bili so namreč
najmanjša ekipa in so imeli zato še več
dela, saj so vsi morali obiskovalce vabiti
na našo stojnico, iskati informacije na
drugih stojnicah in se hkrati ves čas truditi za čim boljši celosten vtis naše ekipe.
Komisija je namreč ocenjevala tudi njihov nastop na tržnici.
Za turistično nalogo so prejeli drugo največje število točk, skupno pa so prejeli
srebrno priznanje. Poleg tega so zmagali na zabavnem kvizu, ki je potekal v času
turistične tržnice.
Polona Miklavc
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Planinsko društvo Vransko vabi nove člane
Planinsko društvo Vransko vabi svoje člane, da poravnajo
članarino za tekoče leto. Poleg tega vabi nove člane, da se
včlanijo v njihovo društvo. Možnost plačila članarine je na
planinski koči na Čreti v času odprtja koče in pri gospe Faniki
Mavrič vsak dan. Članarino lahko poravnate tudi v pisarni

planinskega društva, ki se nahaja v sejni sobi kulturnega
doma na Vranskem in je odprta vsako prvo soboto v mesecu
od 9.00 do 10.00 ure.
Mateja Remic

Velikonočni pohod PD Vransko združen s planinskim krožkom OŠ Vransko
V soboto, 26. aprila, smo izvedli velikonočni pohod po občini
Vransko. Na velikonočni ponedeljek smo namreč imeli slabo
vreme, zato smo pohod prestavili na soboto.
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Na pot smo se odpravili ob 8. uri s trga Vransko. Odšli smo
na Ločico, kjer so se nam pridružili mladi pohodniki - otroci iz
planinskega krožka OŠ Vransko s simpatičnima mentoricama (glej sliko). Mimo športnega parka Ločica smo se povzpeli na Zgornje Zahomce in nadaljevali pot proti domačiji pri
Sevniku, kjer so nas lepo sprejeli in pogostili. Tam smo ob
pogledu na poligon varne vožnje s ptičje perspektive použili
tudi našo malico iz nahrbtnika. Nato smo se spustili v dolino
mimo domačije Cen do poligona in si ga ogledali še iz žabje
perspektive. Tu so starši prevzeli otroke in prijeten živžav
nas je s tem zapustil. Utrujeni smo se zatekli v restavracijo
pri Lisjaku na odličen ciganski golaž. Prijetno okrepčani smo
prehodili še ravninski del poti do Vranskega in tam svojo pot
zaključili.
Na pohodu nas je bilo 42 planincev, od tega 16 otrok. Bil je
lep pohod, zato se že veselimo naslednjega.
Andrej Semprimožnik

Florjanova maša
Kot vsako leto smo se tudi letos gasilci vseh vranskih prostovoljnih gasilskih društev udeležili FLORJANOVE MAŠE.
Tokrat je bila 11. maja v Stopniku. Letošnji organizator in
gostitelj je bilo Prostovoljno gasilsko društvo Prekopa-Čeplje-Stopnik. Veseli smo bili, ker so se maše poleg številnih
gasilcev udeležili tudi farani vranske župnije.
Po pozdravu gasilca - župana Franca Sušnika je sledila maša,
ki jo je opravil domači župnik gospod Jože Turinek. Po maši
pa smo gasilce vseh društev povabili v gasilski dom Prekopa,
kjer sta nam slastne dobrote pripravljala naša kuharja Igor
Karničnik in Bojan Jug. Veseli smo bili, da nam ni ponagajalo vreme. Ob dobri hrani, pijači in medsebojnem pogovoru
smo preživeli prijetno popoldne.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
Anja Blatnik

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
RAZSTAVA VEZENIN NA VRANSKEM
Po dobrem letu dni smo vranske vezilje v Kulturnem domu
Vransko pripravile šesto razstavo vezenin. Vseh članic nas
je sedaj že dvajset, zato so tudi naši izdelki bolj raznoliki. V
zadnjem času smo se ukvarjale s polstenjem volne za copate
in velikonočne okraske. Okraske smo tudi kvačkale (zajčki,
piščančki). Nove članice prav tako rade kvačkajo večje in
manjše prtičke. Prikazale smo tudi prtiček iz paške čipke. Veliko novih stvari vidimo tudi na razstavah po Sloveniji, saj so
trenutno tovrstna dela kar v velikem razmahu.

Še vedno je naše največje veselje vezenje v rišelje tehniki in
upamo, da bomo s tem svojim delom ohranili to vezenje v
last poznejšim rodovom.
Malo smo se ukvarjale tudi z izdelavo nakita iz preje in perlic.
Vse to in še več je bilo vidno na naši letošnji razstavi, ki smo
jo organizirale v sklopu praznovanja občinskega praznika.
Iva Cizej
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BILE SMO NA GORENJSKEM
Snežinke smo se rahlo deževne nedelje, 27. aprila, odpeljale
na oglede razstav po Gorenjskem. Pridružilo se nam je tudi
nekaj krajank Vranskega, ki jih to veseli.
Gorenjke so zelo racionalne, zato že nekaj let pripravijo več
razstav hkrati v bližnji okolici. V Besnici pri Kranju smo bile
najbolj navdušene. Dve sestri v okviru KUD ustvarjata umetnine vseh mogočih tehnik vezenja, kvačkanja, polstenja …
Razstava vezenin je postavljena v bivši mežnariji. Res enkratno.
Pot nas je vodila v vas Milno pri Bledu, kjer v okviru krožka šestih pridnih članic vezejo v beli in barvni različici. Poleg
razstave vezenin je na ogled še stalna razstava jaslic, starih tudi do 100 let. V razstavne prostore je preurejeno gospodarsko poslopje. V posebnem delu so razstavljeni predmeti za gospodinjstvo in najrazličnejše orodje, ki so ga uporabljali v starih časih. V ločenem delu so postavljeni tudi
raznovrstni kmetijski stroji. V pritličju stanovanjske hiše še
vzdržujejo črno kuhinjo in staro pohištvo. Celotno kmetijsko
dvorišče je hkrati muzej in razstava.
Naš naslednji obisk je bil namenjen vezeninam v Zasipu pri
Bledu, kjer se ukvarjajo z rišeljejem in barvnim vezenjem.
Tam smo si v krajevni gostilni privoščile tudi dobro kosilo.
Malo naprej v Zg. Gorjah so letos žene vezle na temo cvetja
in sadja. Tako lepo, da bi cvet ali sad kar utrgal in prijel v roke.
Nam se je mudilo v Žiri, kjer so prejšnji dan odprli Klekljarske
dneve, ki so trajali ves teden. Razstave so bile postavljene

na treh lokacijah. Otroci, ki obiskujejo klekljarsko šolo, so
imeli svojo razstavo. Članice društva Cvetke pa so postavile
razstavo klekljanih gozdnih dreves, ki so jih delale za biotehniško fakulteto, in posebej razstavo držav in zastav Evropske unije, s katero so bile tudi v Bruslju.
V Žireh klekljajo otroci od osem let naprej, najstarejši gospod, ki še kleklja, pa je star 92 let. Nepojmljivo lepi izdelki in
za nas, ki klekljanja nismo vešče, skoraj nedosegljivi. So pa s
svojimi izdelki sodelovale tudi klekljarice iz Šešč, na odprtju
je bila prisotna tudi Občina Prebold.
Z nepozabnimi vtisi smo se v večernih urah vračale proti
domu in ugotavljale, da se bomo morale še kar truditi in učiti, da bodo tudi naši izdelki tako lepi, kot jih vidimo drugje.
Iva Cizej

KNJIŽNIČNA STRAN

PRIREDITVE V MAJU:
•
•
•

v torek, 3. 6. 2014, ob 10.30: Literarno druženje v Našem domu
v soboto, 7. 6. 2014, ob 10. uri v Schwentnerjevi hiši: Križnikov pravljični festival
v torek, 17. 6. 2014, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
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UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV
Razstava Marjete Majnik »Še enkrat – ponovna uporaba materialov v vsakdanjem življenju«
»Nihče te ne bo vprašal, kako dolgo si to delala, vsak bo
vprašal, kdo je to naredil. Tako naredi, da te ne bo sram
povedati, da je to tvoj izdelek. To je moja največja dota,
ki sem jo dobila od mame. Kasneje so me ljudje večkrat
spraševali, koliko časa potrebujem za izdelavo - čas je pač
denar - vendar še danes mi je pomembnejše od denarja zadovoljstvo ob končanem izdelku.«
S temi besedami se predstavlja gospa Marjeta Majnik iz
Solčave, ki ustvarja unikatne izdelke iz materialov, ki bi
drugače končali med smetmi – iz odpadnega tekstila,
volne, plastike ... Kreativnost, spretnost, vztrajnost ...
lastnosti, ki ustvarjajo novo in uporabno.
Pravljična ura s poustvarjanjem ČISTO PRVI POLJUBČEK
Nekaterim postane toplo pri srcu, drugim se zdi, da kar plavajo po
zraku. Nekatere požgečka še v prstih na nogah, drugim pa začne srce
hitreje biti. Kaj vse naredi poljubček! »Toda kdo je dal čisto prvega
ljubčka? In kako ga sploh daš?« se sprašujejo živali. Odgovore smo
našli na pravljični uri, ki smo jo obogatili s šivanjem srčkov za naše
najdražje.

NE SPREGLEJTE
Organizatorji: Matična knjižnica Kamnik,
Kulturno društvo Motnik, Turistično društvo
Motnik, Irena Cerar, Ivanka Učakar.
Sodelujejo: Občina Vransko, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Gimnazija in
srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Zavod
za turizem in šport Kamnik. Prireditev je
omogočila Občina Kamnik.
Pokrovitelji: Društvo podeželskih žena
Tuhinjske doline, Kambus, Mladinska knjiga,
Snovik.

PROGRAM 3. Križnikovega pravljičnega festivala
Častni pokrovitelj je pisatelj Slavko Pregl.
Sobota, 31. 5. 2014
Delavnica: mag. Neža Ana Rojko: Kako smo kaj z našim glasom? Uvod v nego glasu in kulturo govora.
V podružnični šoli Motnik (OŠ Šmartno v Tuhinju) od 8.30 do 12.30 in od 13.30 do 17.30.
Za predhodno prijavljene udeležence.
Petek, 6. 6. 2014, ob 19.00 v dvorani Kulturnega doma Motnik
Jenkret je biv … en Križnik
Pripovedovalski večer za odrasle
Pripovedujejo: Irena Cerar, Katja Preša, Anja Štefan, Matjaž Štirn, duo Vroča župa
Pozdravni nagovori: župan Občine Kamnik Marjan Šarec, župan Občine Vransko Franc Sušnik
Sobota, 7. 6. 2014:
ob 11.00:
Motniška pravljična pot z Ireno Cerar (za družine z
majhnimi otroki)
Zbirno mesto: v parku Pod lipami
ob 10.00:
Vransko, v Schwentnerjevi hiši
Jenkret je biv … en jež, ki je prašičke pasel
Pripovedovanje za otroke
Pripovedujeta Rok Kušlan in Liljana Klemenčič.
Po pripovedovanju sledi ustvarjalna delavnica v organizaciji Zavoda za turizem, šport in kulturo Vransko
in Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Delavnico bo
vodila Irena Verbič.
od 13.00 do 15.30:
Motniška nagradna ugankarska pot
Sprehod po Motniku s spoznavanjem starih iger,
pravljic, z risanjem in razvozlavanjem uganke za starše
in otroke. Vsi, ki bodo pravilno rešili uganko, bodo vključeni v nagradno žrebanje.
Sodelujejo: dijaki in dijakinje GSŠRM, program predšolska vzgoja, mentorica Mojca Krevs; Špela Regulj, Ivanka
Učakar, Špela Tratar, pisar Janez Kamniški, mojster
starih pisav in iluminacij Stane Osolnik.
od 13.00 dalje:
Sejem domače hrane z okoliških kmetij in z Okusi Kamnika
Pripravlja Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline.
ob 13.00 in 15.00:
TD Motnik: Vodenje po Motniški turistični poti za
odrasle.
Zbirno mesto: park Pod lipami.

ob 16.00 v dvorani Kulturnega doma Motnik:
Jenkret je biv … en jež, ki je prašičke pasel
Pripovedovalsko popoldne za otroke in odprtje
razstave najboljših likovnih del natečaja Podobe
Križnikovih pravljic s podelitvijo nagrad.
Pripovedujeta Rok Kušlan in Ivanka Učakar.
ob 18.00 v dvorani Kulturnega doma Motnik:
Jenkret je biv … en povžar
Pripovedovalski večer s pripovedovalci iz Motnika in
okolice.
Sodelujejo: pripovedovalci Jože Keršič (Motnik),
Marinka Mošnik (Motnik), Anton Jošt (Vransko) in Neža
Bajde (Vransko) ter Dekliški pevski zbor Motnik.
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PRODAJA IZDELKOV DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI V
TURISTIČNO INFORMACIJSKEM CENTRU (TIC) VRANSKO
IN OSTALA TURISTIČNA PONUDBA KRAJA

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko odpira v mesecu
maju turistično informacijski center (TIC). V Schwentnerjevi hiši, kjer bo sedež TIC-a, je že od leta 2008 vstopno informacijska točka (VIT) za Muzej hmeljarstva in pivovarstva
Žalec.

Poleg turističnih informacij in promocijskega materiala
(letaki, zloženke) želimo v TIC-u ponuditi tudi kakovostne
izdelke domače in umetnostne obrti ter izdelke, ki promovirajo našo občino in Savinjsko dolino. Velikokrat se zgodi,
da »na hitro« potrebujemo izvirno darilo, da pride turist, ki
si želi nekaj domačega ali unikatnega, pa tega v trgovini ne
more kupiti.
Zato vabimo vse izdelovalce kakovostnih izdelkov domače in umetnostne obrti (vezenine, okrasne predmete,
lončarske, keramične, steklarske, lesene izdelke, pletenine, izdelke iz voska, mila, dišavnice, zelišča in drugo), da
ponudijo svoje izdelke v prodajo. Izdelki naj bodo avtorsko
ročno delo, replike izdelkov naše dediščine ali sodobno interpretirani izdelki naše dediščine.
Vabilo je prav tako namenjeno izdelovalcem trajnih
izdelkov, kot so med, žganje, izdelki iz medu in žganja,
suho sadje in drugo.
Ponudnike domačih prehranskih izdelkov (suhomesnati izdelki, mlečni izdelki, sadje in drugo) pa vabimo, da se
javijo, da jih uvrstimo na enoten seznam. Tako bomo lah-

ko k njim napotili zainteresirane kupce in po svojih močeh
pripomogli k boljši ponudbi in prodaji.
Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost in dovoljenje za prodajo izdelkov (s. p., d. o.
o., pridobljeno obrtno dovoljenje, registrirano dopolnilno
dejavnost …).
S prijavljenimi osebami bomo sklenili pogodbo, s katero
bodo zagotavljali dokaz avtorstva in kakovost izdelka.
Prednost imajo domači ponudniki.
Gostince, društva in druge nosilce dejavnosti (npr. ansamble ipd.) v primeru zainteresiranosti prav tako prosimo, da
posredujejo svoje aktualne podatke (prospekte, vizitke),
da bomo lahko gostom ponudili pravo informacijo.
Informacije:
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
(pisarna v Športni dvorani), tel.: 03 703 12 10, 041 919 829
zkts.vransko@gmail.com.

NE SPREGLEJTE
Ali imate veljaven potovalni dokument?
Bliža se čas dopustov, zato vam
svetujemo, da ob načrtovanju
dopusta v tujino pravočasno pogledate, ali je vaš potovalni dokument
(potni list ali osebna izkaznica) ustrezen in veljaven.
Pred odhodom preverite, kateri
dokumenti so potrebni za vstop v
države, po katerih potujete, in če
poleg potnega lista potrebujete
tudi vizum. Vizum si pravočasno
priskrbite na diplomatsko-konzularnem predstavništvu tuje države,
ki je pristojno za izdajanje vizumov
slovenskim državljanom. Vizumske
informacije lahko dobite na spletni strani Ministrstva za zunanje
zadeve http://www.mzz.gov.si/si/
konzularne_informacije/vizumske_informacije/.
Če potujete v ZDA, se poleg teh
dokumentov zahteva tudi t. i. ESTA
oz. potrditev dovoljenja za vstop v
državo, ki ga prejmete na naslednji
povezavi: https://esta.cbp.dhs.gov/
esta/.
Otroci morajo imeti svoje veljavne
potovalne dokumente. Zaradi spremenjene zakonodaje dovoljenje
zakonitega zastopnika za otroke
do dopolnjenega 14. leta starosti,
ki v tujino ali iz tujine potujejo brez
spremstva zakonitega zastopnika,
ni več potrebno. Izjema je le Bosna
in Hercegovina, kjer je pri prestopu meje otrok še vedno potrebno
overjeno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Slovenski državljani lahko z veljavno
osebno izkaznico potujemo v vse
države Evropske unije in nekatere
druge države: Andoro, Avstrijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Belgi-

jo, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko,
Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo,
Gibraltar, Hrvaško, Irsko, Islandijo,
Italijo, Latvijo, Liechtenstein, Litvo,
Luksemburg, Madžarsko, Makedonijo, Malto, Monako, Nemčijo,
Nizozemsko, Norveško, Poljsko,
Portugalsko, Romunijo, San Marino, Slovaško, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.
Vlogo za potni list ali osebno izkaznico lahko vložite na kateri koli
upravni enoti ali krajevnem uradu
(Krajevni urad Polzela je odprt
vsako sredo, Krajevni urad Vransko
ob torkih). Vlogi morate priložiti
star dokument (tudi če je njegova
veljavnost že potekla), eno fotografijo ter plačati upravno takso in
tiskovino (obrazec potnega lista ali
osebne izkaznice). Fotografijo lahko predložite tudi v digitalni obliki,
in sicer kot potrdilo e-fotografa z
ustrezno referenčno številko. Otroci, stari 8 let ali več, morajo biti ob
vlogi prisotni, saj jo morajo podpisati. Rok za izdelavo potnega lista
in osebne izkaznice je v poletnih
mesecih podaljšan, zato z vložitvijo vloge za nov dokument ni priporočljivo čakati na zadnji trenutek.
Vaš osebni dokument bo izdelan
predvidoma v roku 7 do 10 dni.
Če potujete z avtom, preverite tudi
veljavnost svojega vozniškega
dovoljenja (le-to ne velja kot potovalni dokument) in avtomobilsko
zavarovanje. Veljavno vozniško dovoljenje, ki ga izda ena država EU,
velja na celotnem ozemlju EU. Novo
vozniško dovoljenje, ki je v uporabi,
je plastična kartica s standardno
obliko. Poleg tega morate imeti
tudi veljavno prometno dovoljen-

je, vozilo pa mora biti označeno s
predpisanimi registrskimi tablicami.
V nekaterih državah je priporočljivo imeti tudi veljavno mednarodno
vozniško dovoljenje. Za več informacij lahko preverite spletno stran
http://www.amzs.si/si/433/MVD_
Mednarodno_voznisko_dovoljenje.
aspx.
V primeru pogrešitve potovalnega
dokumenta v tujini se obrnite na
policijo, kjer vam bodo dali izvod
policijskega zapisnika, s pomočjo
katerega dobite nadomestne potovalne dokumente in uredite nove
dokumente doma. Stopite v stik
z diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Slovenije
v tujini (http://www.mzz.gov.si/
si/predstavnistva_po_svetu/),
ki
vam bo ob predložitvi policijskega
zapisnika, fotokopije osebnega dokumenta in fotografije izdalo nadomestni potovalni dokument, s katerim boste lahko zapustili državo, v
kateri se nahajate, in se vrnili domov, ne morete pa z njim nadaljevati poti v drugo državo. Ne pozabite,
da lahko zunaj EU poiščete pomoč
na konzulatu ali veleposlaništvu
katere koli druge države članice
EU, če naša država tam nima predstavništva.
Da bo vaš dopust čim lepši, brez neprijetnih presenečenj in težav, vam
hkrati svetujemo, da si pred potovanjem preberete čim več o državi, v katero potujete, se seznanite
z njenimi običaji, kulturo, zakoni,
valuto in možnostjo menjave tujih
valut, stroških telefoniranja itd. ter
si uredite zdravstveno zavarovanje.
Simona Stanter, načelnica UE Žalec

PGD Vransko bo zbiralo odpadno železo in ostale kovine
PGD Vransko se je odločilo za sodelovanje s podjetjem Gorenje Surovina d. o. o., ki odkupuje in predeluje odpadke, zato
prosi vse občane, da pomagajo društvu zapolniti pripeljani kontejner tega podjetja z odpadnim železom in drugimi
kovinami. Kontejner je postavljen pri Energetiki, zato naj občani, ki imajo doma odpadno železo in druge kovine,
pokličejo po 18.00 uri na telefonsko številko 040 530 251 (Miha) ali 031 378 199 (Niko) in dogovorili se bomo o načinu
oziroma terminu prevzema odpadnega železa in ostalih kovin.
V soboto, 7. 6. 2014, pa bomo od 9.00 do 12.00 prevzemali odpadno železo in druge kovine
tudi na dvorišču Energetike.
NA POMOČ!
PGD Vransko
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Šolska prehrana v šolskem letu 2014/15
Šolsko leto se počasi približuje h koncu, zato smo
se odločili, da vas seznanimo z nekaterimi novostmi glede šolske prehrane v
novem šolskem letu 2014/15.
S 1. 9.2014 se začneta uporabljati
spremenjena člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(25. in 26.).
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so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku, ne presega 53 %
neto povprečne plače v Republiki
Sloveniji. Subvencija pripada v višini
cene malice.

Pomembna novost je ta, da se bo
povprečni mesečni dohodek na
osebo ugotavljal iz veljavne odločbe o otroškem dodatku oz. o
državni štipendiji. To pomeni, da v
primeru, če boste razpolagali z veljavno odločbo o otroškem dodatku
ali državni štipendiji, ne bo potrebno vlagati posebne vloge še za subvencijo malice oz. kosila, kot je to
veljalo do sedaj. V primeru, da veljavne odločbe o otroškem dodatku
ali državni štipendiji ne boste imeli,
pa bo potrebno vložiti vlogo za subvencijo malice in kosila.

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so
prijavljeni na malico in pri katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku ali državni štipendiji, znaša:
• do 42 % neto povprečne plače
v Republiki Sloveniji, pripada
subvencija malice v višini cene
malice;
• nad 42 do 53 % neto povprečne
plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini
70 % cene malice;
• nad 53 do 64 % neto povprečne
plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini
40 % cene malice.

V skladu s 25. členom ZUPJS – C
pripada subvencija malice tistim
učencem, ki se redno izobražujejo,

Subvencija kosila pripada učencem,
ki se redno šolajo, so prijavljeni
na kosilo in pri katerih povprečni

mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne
plače v Republiki Sloveniji.
Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.
Izvajalec (šola) bo na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem
dohodku na osebo, ugotovljenem
v odločbi otroškem dodatku ali
državni štipendiji, upošteval višino
subvencije pri plačilu malice oz. kosila.
Učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada
pravica do brezplačne malice oz.
kosila že na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
Tisti učenci in dijaki, ki so prosilci za
azil, ter učenci in dijaki, nameščeni
v zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami oziroma v domove za
učence in obiskujejo šolo izven zavoda, imajo prav tako pravico do
brezplačne malice.
Alja Vipotnik, CSD Žalec

OBVESTILO STARŠEM OTROK, KI IMAJO OTROKE VKLJUČENE V VRTEC
Starše otrok, ki imajo otroke vključene
v vrtec, obveščamo,
da je Občinski svet
Občine Vransko na 17.
redni seji 24. 9. 2013
sprejel sklep, da starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo
zaradi počitniške odsotnosti otroka

enkrat letno v obdobju od 1. julija do
30. septembra. Rezervacijo lahko
starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ
dva meseca. Počitniška odsotnost
mora biti na ustreznem obrazcu vrtca
najavljena do 20. junija tekočega leta
oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od
njihovega, z odločbo določenega do-

hodkovnega razreda. Starši, ki imajo v
vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz
državnega proračuna.
Počitniško rezervacijo lahko uveljavljajo le starši, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Vransko, otroke, vključene v
OE Vrtec Vransko, in imajo poravnane
vse finančne obveznosti do vrtca.

Ponoven poziv Vrtca Vransko glede parkiranja na pločnikih
V Vrtcu Vransko
nas je 18. aprila
obiskal policist
g. Roman Ocvirk.
Pomudil
se je v starejših
oddelkih otrok,
se z njimi pogovarjal, svoj obisk pa
končal s sprehodom po trgu Vransko.
Ker pločniki niso bili prosti, je naše
strokovne delavke opozoril, da pri

sestopu s pločnika prevzemajo v celoti odgovornost nase, če se v tistem
hipu kar koli zgodi.
Zato vas ponovno pozivamo, da upoštevate predpisano prometno signalizacijo glede parkiranja avtomobilov
na pločnikih izven dovoljenega časa in
nam s tem pomagate ustvarjati varne
učne pogoje.

Otroci so naša skupna skrb, zato si
želimo, da s skupnimi močmi poskrbimo za njihovo varnost in jim omogočimo vzgojo z lastnim pozitivnim
vzgledom.
Otroci in strokovne delavke
Vrtca Vransko

NE SPREGLEJTE
IZLET UPOKOJENCEV
NA NOTRANJSKO

SPOZNAVANJE
ZDRAVILNIH RASTLIN IN
ZELIŠČ S FANIKO BURJAN

Društvo upokojencev Vransko
vabi 11. 6. 2014 na izlet.

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko
vabi člane društva in ostale občane
v četrtek, 12. junija 2014,
na poučni izlet na Hom, kjer bomo
SPOZNAVALI ZDRAVILNE RASTLINE IN ZELIŠČA.
Izlet bo vodila priznana zeliščarica Fanika Burjan.

Ob 8. uri se bomo zbrali pri Mercatorju
in se nato odpeljali proti Pivki,
kjer si bomo ogledali park vojaške zgodovine. Park je
izredno zanimiv, saj so na ogled vse vrste artilerijskega
orožja, podmornica in še vrsta drugih zanimivosti.
Po ogledu se bomo peljali mimo Cerkniškega jezera in si
ogledali znameniti grad Snežnik.
Kosilo bomo imeli v Starem trgu pri Ložu.
Cena izleta je 30 evrov.

Pot ni zahtevna in je primerna za vsakogar. Odhod z
Avtobusne postaje Vransko bo ob 9. uri. S sabo imejte
pisalo, zvezek (za shranjevanje rastlin), zaščito pred
soncem. Na Vransko se bomo vrnili okoli 16. ure.

Prijave in informacije:
Valči Zupan, tel.: 03 57 25 227 ali 031 494 833

Prijave zbiramo do petka, 6. junija,
na tel. št. 03 703 12 10.
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Planinski dom na Čreti – razpis za najemnika
Planinsko društvo Vransko objavlja razpis za najemnika Planinskega doma na Čreti, in sicer
za obdobje od 1. julija 2014 dalje. Prijave se zbirajo do 13. junija 2014.
Planinsko društvo Vransko na podlagi sklepa UO PD objavlja
RAZPIS zbiranja ponudb za najem Planinskega doma I. štajerskega bataljona na Čreti.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč in Pogoje za udeležbo na razpisu, ki so na voljo na spletni strani
društva: http://www.planinsko-drustvo-vransko.si/.

Svetujemo
vamVransko
na področju
Pisne prijave je treba poslati po pošti na naslov društva - PLANINSKO DRUŠTVO
VRANSKO,
59, 3305 Vransko, in
učinkovite
rabe
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niki bodo o izidu razpisa obveščeni predvidoma
do 30. junija virov
2014. energije, ter
vam pomagamo pri pripravi
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Vgradnja solarnega ogrevalnega
sistema
Vransko 66, 3305 Vransko
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Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso



Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
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Izdelava v
toplotne
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toplotne
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Vgradnja
Vgradnja
kurilne
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biomaso
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Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Namestitev toplotne izolacije v podstrehi

Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode



Vgradnja prezračevalnega sistema

Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
Gradnja
ali nakup nizkoenergijske in pasivne hiše




Vgradnja kurilne naprave na lesno
biomaso
Vgradnjainprezračevalnega
sistema
 izolacije
Gradnja
ali nakupnizkoenergijske
pasivne hiše

Izdelava toplotne
fasade
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 na lesno
Zamenjava
Vgradnja kurilne naprave
biomaso




 pohištva
Namestitev toplotne izolacije v podstrehi
zunanjega stavbnega

Zamenjava zunanjegastavbnega
pohištvatoplotne
Izdelava



Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne hiše



Vgradnja prezračevalnega sistema



Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne hiše

izolacije fasade

Namestitev toplotne izolacije v podstrehi

Mlada družina išče kmetijo na
preužitek
Mlada štiričlanska družina, 34-letni očka Boris, inženir kmetijstva, 32-letna mamica Marjetka, matematičarka, in nadvse
simpatični 5,5-letna Tisa ter 3-letna Nika iščejo kmetijo.
Več lahko preberete na www.mojaobcina.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV - JUNIJ 2014
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1. 6.
16.00

POLKA MAJOLKA

Kulturni dom Vransko

TV Polka in majolka

3. 6.
10.30

Literarno druženje v Našem domu

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko

7. 6.
10.00

Nogomet U 11/9
VRANSKO : LJUBNO

Stadion Videm Vransko

NK Vransko

7. 6.
10.00

Križnikov pravljični festival,
pripovedovanje za otroke
Jenkret je biv ... en jež, ki je prašičke pasel

Schwentnerjeva hiša

Matična knjižnica Kamnik v
sodelovanju z Medobčinsko
splošno knjižnico Žalec, Občino Vransko, ZKTŠ Vransko …

8. 6.
10.00

Nogomet U 13
VRANSKO : ROGAŠKA TSM

Stadion Videm Vransko

NK Vransko

11. 6.
8.00

IZLET NA NOTRANJSKO

odhod izpred Mercatorja
Vransko

Društvo upokojencev
Vransko

12. 6.
9.00

Poučni izlet na Hom
SPOZNAVANJE ZDRAVILNIH RASTLIN IN
ZELIŠČ S FANIKO BURJAN

Avtobusna postaja Vransko

Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje
Vransko

14. 6.
20.00

Vranski poletni večeri
KVARTET ROGOV
SLOVENSKE FILHARMONIJE

cerkev sv. Hieronima
na Taboru

ZKTŠ Vransko

15. 6.
17.00

LETNI KONCERT MePZ LIvRA Vransko
z gosti

Kulturni dom Vransko

Litererarno društvo LIvRA
Vransko

17. 6.
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko

21. 6.-22. 6.
7.00-21.00

DRŽAVNO PRVENSTVO
karting, trial, drift ali
starodobmi motociklizem

AMZS Center varne vožnje
Čeplje

AMZS

24. 6.
17.00

Prireditev ob dnevu državnosti
POSTAVITEV IN KRASITEV MLAJA
NA STAR NAČIN

pri osamosvojitveni lipi na
Avtobusni postaji Vransko

Občina Vransko in
Folklorno društvo Vransko

24. 6.
20.00

Vransko summer night
VEČER NAJLEPŠIH DALMATINSKIH PESMI

pod velikim šotorom

Klub mladih Vransko

25. 6.
9.00

S KOLESOM NA ČRETO IN
POHOD NA ČRETO

zbor pred občinsko stavbo

PD Vransko,
Občina Vransko

25. 6.
10.30

MAŠA ZA DOMOVINO

cerkev Matere božje
na Čreti

Župnija Vransko,
Občina Vransko

25. 6.
12.00

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

planinski dom na Čreti

Občina Vransko

27. 6.
20.00

Vransko summer night
VEČER NAJLEPŠIH
NARODNO-ZABAVNIH VIŽ

pod velikim šotorom

Klub mladih Vransko

28. 6.
20.00

Vransko summer night
ROCK & HOUS xxx

pod velikim šotorom

Klub mladih Vransko

29. 6.
8.00

KOLESARJENJE
PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

start pred Hotelom Žalec

ZKŠT Žalec in Občine
Spodnje Savinjske doline

PRIREDITVE v občini TABOR v JUNIJU 2014
Sobota, 7. junij, ob 19. 30
gasilska maša v cerkvi Sv. Miklavža
(PGD Loke, 041 388 934)
Nedelja, 22. junij, od 13.00 do 23.00
Regijske kmečke igre
pod Cukalovim kozolcem v Ojstriški vasi
(Društvo podeželske mladine, 070 321 516)

Sreda, 25. junij, ob 10. uri
kulturni program v počastitev
dneva državnosti,
pohod po Puntarski poti do Mežnarjeve
domačije
odhod ob 9. uri izpred KZ Tabor
(Turistično društvo Tabor, KD IC Tabor
in Planinsko društvo Tabor, 041 515 988)

Nedelja, 29. junij, ob 8. uri
kmečka tržnica
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

27

