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OBČINSKI INFORMATOR
številka 112
Vransko, 29. 5. 2015
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,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Karitas Vransko,
OO RK Vransko, LD Vransko, PD Vransko, NK Vransko,
Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Ahmed Rabie Photography,
Louay Photography & Gazal Studios, Urban Feguš
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 30. 6. 2015.
Prispevke zbiramo do 15. 6. 2015 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
Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce
prosimo za kratke in jedrnate članke.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.
Uredništvo

PISMA BRALCEV
Kakšen je naš odnos do zastave?
V petek zvečer sem bil na slavnostni seji Občine Vransko in
moram povedati, da sem v dvorani čutil neko prazničnost in
tudi veselje, da so ob občinskem prazniku dobili priznanja
občanke in občani, ki so s svojim delom to resnično zaslužili.
Ko sem šel v soboto še vedno praznično razpoložen na
razstavo naših vezilj, sem srečal znanko iz Tabora, ki mi je
rekla dobesedno takole: "Vlado, ali nimate občinskega
praznika?" Presenečeno sem ji odgovoril: "Seveda ga imamo!" "Ne morem verjeti, saj ni na nobeni hiši zastave."

Po tem pogovoru sem se usedel v avto, preveril to trditev in
kar s tesnobo ugotovil, da sem našel poleg občinske in šolske samo še tri zastave. Nikakor nisem zgled pri izobešanju
zastav, največkrat me na to namreč spomni žena. Želim si
le, da bi bilo tudi pri vas tako. Naj se prazniki v naši občini
poznajo tudi po izobešenih zastavah, na katere smo menda
ponosni.
Lep pozdrav
Vlado Rančigaj

Ko se po težki preizkušnji pobereš s tal
Življenje mi je do sedaj postavilo na pot veliko ovir. Ene sem
premagoval z lahkoto, druge malo težje. Žal me je usoda
pripeljala tudi na ulico. Večkrat sem rad posedel na klopci
v parku Vranskega in opazoval domačine, ki so hiteli mimo.
Marsikdo mi je toplo stisnil roko in namenil prijazno besedo.
Bili pa so tudi takšni, ki so želeli mojo krizo še poglobiti. A jaz
se jim nisem pustil. Ob vsem tem mi je ponagajalo zdravje. S
pomočjo dobrih ljudi sem se prebijal iz dneva v dan. Začasno bivanje sem si uredil v počitniški prikolici in jo popestril
s kakšno sliko. Žal pa nisem imel elektrike in tekoče vode,

kar je marsikomu samoumevno, da ima vedno na razpolago.
Kolikokrat me je pozimi zeblo … Večkrat sem čez dan zadremal na klopci v parku. Žarek upanja je zame posijal, ko so mi
Ančka in ostali dobri ljudje pristopili na pomoč. Zavedal sem
se, da mi alkohol uničuje življenje. Sprejel sem pomoč in tu
se je začela moja pot nazaj navzgor. Z vztrajnostjo, spodbudo in veliko pregovarjanja sem se pobral s tal. Danes sem
ponosen, da sem se odrekel slabim razvadam. Po Vranskem
se sprehajam z dvignjeno glavo.
Lojz Hrastovec

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem Občini Vransko za izdano soglasje za odstranitev poškodovane in dotrajane kapelice na pokopališču
Vransko. Zahvaljujem se tudi delavcem občine, ki so takoj sanirali okolico groba.
Hvaležna Valči Zupan
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ZGODILO SE JE ...
Odprtje novih prostorov gasilske zbirke
Gasilska zbirka Vransko, s katero upravlja Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko, je od 22. maja na novi in primernejši lokaciji v Gasilskem domu Prekopa. Na dnevu odprtih vrat si je novo postavitev zbirke ogledalo okoli štirideset obiskovalcev. Zbirka se nahaja v štirih prostorih. Največji del v spodnji etaži
zavzemajo stari gasilski vozovi domačih in drugih prostovoljnih društev. V enem
od prostorov so brizgalne, ročniki in cevi, v drugem pa pokali, slikovno gradivo,
gasilska literatura in drugi manjši predmeti. V zgornji etaži je na ogled predvsem
oprema gasilca - oblačila, kape, šlemi, pasovi, oprema za prvo pomoč.
Obiskovalci, zlasti domačini, so bili nad postavitvijo in novo pridobitvijo v kraju
navdušeni.
Zbirka bo na ogled po vnaprejšnji najavi na tel. št.: 041 919 829.
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Fekalna kanalizacija v Stopniku

Izvajalec del Plima d. o. o. iz Žalca v teh
dneh zaključuje izgradnjo fekalne kanalizacije v Stopniku.
Projekt »Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko – II. faza;
Fekalna kanalizacija Stopnik – II. faza«
je del skupnega projekta »Odvajanje
komunalnih odpadnih voda v Spodnji
Savinjski dolini – II. faza – intra – regijski
projekt«, s katerim so občine Braslovče,
Polzela in Vransko uspešno kandidirale

na 8. javnem razpisu za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi"
razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Na podlagi tega projekt
v višini 85 % upravičenih stroškov operacije sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vrednost investicije, v sklopu katere
bodo zgrajeni fekalno črpališče in fekalni
kanali v skupni dolžini 726,35 m, znaša
168.327,34 evrov. Novozgrajena fekalna
kanalizacija se priključuje na obstoječo

RAZSTAVA VEZENIN
Vranske Snežinke iz Društva univerze za
tretje življenjsko obdobje Vransko smo
pod pokroviteljstvom Občine Vransko
pripravile 7. razstavo vezenih in kvačkanih izdelkov.
Razstavo smo odprle ob slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Vransko v
Športni dvorani Vransko 15. maja zvečer.
Na ogled je bila še v soboto in nedeljo.
Posebej smo dogodek zaznamovale z
gostjami, gospo Marico Flegar iz Motnika in Slovenkami iz Boršta pri Trstu.
Gospa Flegarjeva je kot mlado dekle
veliko vezla že doma na Polzeli. Potem
ko se je primožila v Motnik, za to delo
ni bilo več časa in se je temu posvetila zopet pred osmimi leti. Izdelke je na
razstavi domiselno postavila na ogled
hči Beti, tako kronološko kot tematsko.
Zanimanje je vzbudil tudi priložen album
družinskih fotografij.
Dogodek so prav tako polepšale slovenske žene iz Boršta pri Trstu, ki vezejo
v najrazličnejših prečudovitih vzorcih iz
ažura in ustvarjajo barvne in bele kombi-

nacije. Oba dneva so se obiskovalci čudili
skoraj filigransko izdelanim vezeninam.
Gospod Vlado Rančigaj se že nekaj časa
ukvarja z izdelovanjem velikonočnih
pisank. Tudi ob njegovih mizah je bilo
vedno veliko občudovalcev in predvsem
veliko fotografiranja.
Snežinke smo se predstavile z izdelki, ki
smo jih ustvarile v preteklem letu. Vezle
smo nam priljubljeni rišelje, pa še nekaj
barvnega vezenja je bilo na ogled. Leto
nam je skoraj prekratko za vse, kar bi
rade naredile, se pa trudimo.
Upamo, da smo z letošnjo razstavo
polepšale dogajanje v naši občini in tudi
zadovoljile zanimanje številnih obiskovalcev tudi iz drugih krajev Slovenije.
Iva Cizej

malo čistilno napravo v Prekopi.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo
priključitev na javni kanalizacijski sistem
omogočena tridesetim gospodinjstvom
v Stopniku.

ZGODILO SE JE ...
Svet Savinjske regije o projektu vzpostavitve urgentnih centrov
Na področju zdravstvene oskrbe se v Republiki Sloveniji uvaja projekt
vzpostavitve mreže urgentnih centrov.

naslova nudenja nujne medicinske pomoči, temveč se bo zdravstvena oskrba
ljudi, v primerjavi s trenutno organiziranostjo mreže nujne medicinske pomoči,
poslabšala.

Županji in župani 31 občin Savinjske regije izražajo zadovoljstvo nad dejstvom,
da z omenjenim projektom Savinjska
regija dobiva sodoben Urgentni center
v Celju, vendar ob tem izražajo skrb in
nezadovoljstvo, ker z uvajanjem Projekta vzpostavitve mreže urgentnih
centrov v RS za posamezna območja
Savinjske regije z novo mrežo ne bo
zagotovljena hitrejša in boljša oskrba iz

Pred sprejemom dokončnih rešitev od
pristojnih služb zato pričakujejo dober
premislek in upoštevanje izkušenj, ki jih
imajo strokovne ekipe iz zdravstvenih
domov na osnovi sedanjih rešitev.
Svet Savinjske regije je zato na 1. korespondenčni seji 22. 5. 2015 sprejel stališče do projekta vzpostavitve
mreže urgentnih centrov, ki je povzeto

v naslednjem sklepu: "Svet Savinjske
regije, ki ga predstavljajo županje in
župani 31 lokalnih skupnosti Savinjske
regije, opozarjamo na nevarnost, da
bi se z načrtovano uvedbo Projekta
vzpostavitve mreže urgentnih centrov
lahko poslabšala hitrost in kvaliteta oskrbe iz naslova nudenja nujne medicinske
pomoči za naše prebivalce.
Pričakujemo, da z vzpostavitvijo končne
rešitve nove mreže v ničemer in za
nikogar iz naše regije ne bo prišlo do
slabših pogojev nudenja nujne medicinske pomoči."

MePZ LIvRA je zapel s Šaleškim študentskim oktetom
Čeprav Mešani pevski zbor LIvRA deluje šele dve leti, se
lahko pohvalimo z dvema letnima koncertoma, dvakrat
smo sodelovali na Območni reviji odraslih pevskih zborov
in malih vokalnih skupin v Žalcu, se vključili v Teden ljubiteljske kulture, zapeli z Vladom Kreslinom, na občinskih
prireditvah, igrali v gledališki predstavi Prst. Na letošnji
letni koncert, ki je bil 18. aprila v Kulturnem domu Vransko,
smo v goste povabili Šaleški študentski oktet, ki je obiskovalce navdušil tako s petjem kot tudi z vmesnimi govornimi vložki, saj fantom jezik teče kot namazan.
Pri pesmi Ružo moja crvena so zbor spremljali Petrovi tamburaši iz Šempetra, na klavirju pa Polona Miklavc.
Obiskovalci koncerta se bodo verjetno strinjali z nami, da
jim je obisk koncerta polepšal sicer turoben deževen dan.

SAVINJSKI BRALCI IN AVTORJI NA ZAKLJUČNI PRIREDITVI
SAVINJČANI BEREMO 2014/2015
11. maja 2015 je bila v dvorani Doma II.
slovenskega tabora Žalec zaključna
prireditev projekta branja odraslih Savinjčani beremo 2014/2015, v katerem
je letos sodelovalo 251 bralcev občin
Spodnje Savinjske doline (Braslovče,

Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Žalec). Branje so lahko izbirali iz obsežnega kataloga domačih in tujih avtorjev,
priporočene knjige so bile izbrane
domišljeno in skrbno. Projekt je tudi

letos v celoti organizirala Medobčinska splošna knjižnica Žalec.
Na zaključno prireditev je prišla večina
bralcev, avtorjev knjig, ki so jih brali, pa
trinajst. Knjižničarji smo bili navdušeni
nad tolikšnim odzivom pisateljev, ki

so s svojo prisotnostjo počastili savinjske bralce, navdušeni so bili najbrž
tudi bralci. Prisotni so bili Ciril Zlobec,
dr. Andrej Blatnik, Milena Miklavčič,
dr. Ana Krajnc, dr. Mihael Glavan, Suzana Tratnik, Marko Sosič, Tomaž Ko-

smač, Vinko Šmajs, Marjan Raztresen,
Robert Simonišek, Roman Rozina in
Biserka Tuco. V glasbenem delu so se
predstavili vokalna skupina Kvatropirci,
pevka Ani Frece ob kitarski spremljavi
Tonija Alatiča ter plesni par Neli Čadej
in Domen Romih. Prireditev je povezovala direktorica Medobčinske splošne
knjižnice Žalec Jolanda Železnik, ki je
uvodoma povedala, kaj vse »je v meni«,
kar je bila tudi povezovalna nit branja letošnjega izbora. Posebej smo zadovoljni, ker so bili bralci letos znova
navdušeni nad branjem del, ki pomagajo
k prepoznavnosti naše preteklosti. To
so knjige Vrtec v Jeruzalemu, Ogenj, rit
in kače niso za igrače, 101 slovenska prepoznavnost, Najlepši slovenski miti in
legende in nekatere druge.
V druženju po uradnem delu prireditve so se avtorji z bralci zadržali še
pozno v večer.
Novo sezono branja bodo znova začeli
20. novembra 2015, na dan slovenskih
splošnih knjižnic.
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ZGODILO SE JE ...
SLIKARSKI UTRINKI UROŠA KOCELIJA
občinskega praznika dobile novo podobo. Tokrat jih krasijo slikarski utrinki ljubiteljskega slikarja Uroša Kocelija, ki se je
na Vranskem predstavil že lani v okviru
skupinske razstave KUD Žalec.

Stene prireditvenega prostora v Schwentnerjevi hiši na Vranskem so na dan
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Razstava Slikarski utrinki Uroša Kocelija
je že njegova druga samostojna v letošnjem letu. Na tokratni razstavi se predstavlja pretežno z akvareli, sicer se izraža
v različnih slikarskih tehnikah. Na začetku ustvarjalne poti je bil predvsem portretist, nato je slikarsko platno in čopiče
za nekaj časa postavil v kot, po vrnitvi pa
se je izkazal za nadarjenega podobarja.

Poleg upodabljanja pokrajine so njegov
navdih še vedno ljudje.
Dogodek je popestril kitarist Leon Žunec.
Po odprtju razstave so se navdušeni
obiskovalci zadržali na vrtu Schwentnerjeve hiše, kjer so ob kozarcu in prijetnem
klepetu dočakali, da se je praznični dan
na Vranskem prevesil v večer.
Vsi, ki so zamudili odprtje, si lahko res
zanimivo razstavo ogledajo do 31. julija v
času odprtosti Schwentnerjeve hiše.
TG

Na reviji nastopilo 472 pevcev in pevk
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Žalec je 9. in 10. maja pripravil revijo odraslih pevskih zborov in malih
vokalnih skupin. Skupaj je na dveh koncertih nastopilo 24 pevskih zborov in
vokalnih skupin s 472 pevci in pevkami.

Mešani pevski zbor LIvRA Vransko, ki ga vodi Katja
Florjančič.

Poslušalke in poslušalce je v dvorani
Glasbene šole Risto Savin Žalec pred
koncertom nagovoril vodja območne
izpostave JSKD Žalec Marko Repnik, ki
je poudaril pomembnost zborovskega
petja za Spodnjo Savinjsko dolino in se
vsem zahvalil za trud in požrtvovalnost.
Na prvem koncertu se je predstavilo
enajst zborov in vokalnih skupin z 233
pevkami in pevci (VS Candela, oktet
DU Velika Pirešica-Galicija, Andraški oktet, MoPZ Gotovlje, Polzela, Svoboda
Prebold, Savinjski zven Šempeter, Karla
Viranta Braslovče, MePZ Oljka Polzela,
Tabor in sekstet Gomilsko), na drugem
pa je zapelo 239 pevk in pevcev iz trinajstih zborov in vokalnih skupin (VS ZaPet,
oktet Savinjski zven, MoPZ Ponikva,

Petrovče, ŽePZ Svoboda Griže, Gotovlje, MePZ Andraž nad Polzelo, LIvRA
Vransko, Galicija, Popseslish, A Cappella,
Planinski pevski zbor Žalec in Akademski
pevski zbor Risto Savin).
Oba revijalna koncerta je spremljala
strokovna spremljevalka, Tadeja Vulc
iz Radelj ob Dravi, ki je po vsakem koncertu opravila tudi pogovor z zborovodji. Najboljši zbori po oceni strokovne
spremljevalke bodo dobili pravico za
prijavo na regijsko tekmovanje zborov,
ki bo potekalo 7. novembra v dvorani
Glasbene šole Risto Savin Žalec.
T. T.

Zaslužnim občinska priznanja
Občina Vransko praznuje občinski
praznik 14. maja, in sicer v spomin na
leto 1868, ko je cesar 7. aprila dotedanji kraj Vransko v vojvodini Štajerski
povišal v deželnoknežji trg, 14. maja
pa je sledilo vsesplošno praznovanje
Vranšanov s slovesno mašo, razstavo
živine in veliko ljudsko veselico.

Letošnji dobitniki priznanj z županom Francem Sušnikom.

Slavnostna seja je bila v športni dvorani, udeležili pa so se je tudi župani
in podžupanja sosednjih občin. Govor
je imel župan Občine Vransko Franc
Sušnik, ki se je najprej zahvalil volivcem,
ki so mu na zadnjih volitvah podelili že
peti mandat, nato pa bil tudi kritičen do
vlade. Prejemnikom je čestital za prejeta priznanja.

predano delo na področju primarnega
zdravstva in Čebelarsko društvo Vransko ob 70-letnici delovanja. Priznanja
so dobili: Štefanija Ocvirk Gojznikar za
delovanje na družbenem in društvenem področju, Lucijan Zalokar za izjemne športne dosežke in Aleksander
Slapnik za vzorno opravljanje zimske
službe.

Grb Občine Vransko je prejel Jožef
Semprimožnik
za
življenjsko delo na
družbenem in komunalnem
področju.
Plakete so prejeli: dr.
Pavelca Rode Zalokar
za večletno predano
delo na področju primarnega zdravstva,
dr. Ljubica Centrih
Četina za večletno

Ob koncu slavnostne seje so odprli
7. razstavo ročnih del Vezilj Snežinke
Vransko, ki delujejo v okviru Društva
univerza za tretje življenjsko obdobje.
Razstavljale so tudi Slovenke iz Boršta pri Trstu s posebno tehniko belega
vezenja in Marica Flegarjeva iz Motnika. V času praznovanja občinskega
praznika so na Vranskem pripravili številne športne in kulturne prireditve.
T. T.

ZGODILO SE JE ...
5. redna seja občinskega sveta
V torek, 5. maja, je ob 20. uri
v predavalnici Inovacijskega
centra Vransko, Vransko 66,
potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko, na kateri
so po potrditvi dnevnega reda svetniki obravnavali, razpravljali in odločili o
naslednjih zadevah:
1. se seznanili z realizacijo sklepov in potrdili zapisnik 4. redne seje z dne 17. 3.
2015 in zapisnik nadaljevanja 4. redne
seje z dne 24. 3. 2015;
2. obravnavali pisno pobudo in ustna vprašanja svetnikov, na katera je
odgovarjal župan:
•

•

•

•

•
•

pobuda
Ivana Kokovnika za
postavitev prometnega znaka
omejitev hitrosti zaradi povečanega prometa v času izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Stopnik, smer Jagodič Rado, se odstopi
v obravnavo Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu;
na vprašanje Marjana Pečovnika o
možnosti izgradnje javne razsvetljave v naselju Podgozd župan
pove, da je bila načrtovana v času
pred krizo, v sedanjih pogojih pa
ni finančnih možnosti za realizacijo; v zvezi z izgradnjo suhega zadrževalnika na Merinščici pa, da ni
sprememb, razen da sta bili posneti
strugi Merinščice in Podgrajščice;
na vprašanje Jožeta Matka, kdaj
bo urejen asfalt na Marelico, župan
pove, da je jutri (6. 5.) načrtovan
sestanek z izvajalcem del, da pa je
do rahlega zastoja prišlo zaradi povečanega obsega del, saj se
dogovarjamo za rekonstrukcijo do
odcepa za Klance;
Sonja Cencelj je izpostavila problematiko ukinjanja dosedanje 24-urne
dosegljivosti zdravnika (urgenca) v
ZD Žalec, glede na predvideno reorganizacijo z delovanjem nove mreže
urgentnih centrov po Sloveniji, ki je
za nas predviden v Celju, kar za nas
pomeni bistveno poslabšanje dostopnosti do nujnih storitev. Pobuda in zahteva, da nujna medicinska
pomoč ostane v ZD Žalec, je bila
sprejeta in se posreduje ZD Žalec;
v zvezi s sanacijo plazov čakamo na
podpis pogodb s strani sektorja za
sanacijo;
Ksenija Rovan Krivec: v zvezi z
možnostjo priključitve na kanalizacijsko omrežje župan pove, da

bo priključitev možna že letos, za del
naselja Brode;
3. in. 4. sprejeli Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.,
v predloženem besedilu in Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega
komunalnega podjetja Žalec d. o. o. v
predloženem besedilu, s katerima je organiziranost podjetja skladna z zahtevo
Komisije za preprečevanje korupcije;
5. obravnavali in odločali o predlogih
izvajalca obvezne gospodarske javne
službe JKP Žalec, d. o. o., in izdali soglasje k oblikovanju cen storitev po predloženem elaboratu za oblikovanje cen
storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode. Usklajene cene pričnejo
veljati s 1. 6. 2015;
6. se seznanili z Zaključnim računom
Občine Vransko za leto 2014, katerega potrditev je predvidena po izdaji
dokončnega poročila Nadzornega odbora;
7. v prvem branju sprejeli Sklep o tehničnem popravku Odloka o OPN Občine
Vransko v prostorski enoti ČE02-3/1, s
katerim se zaradi zaokrožitve kompleksa stavbnega zemljišča v prostorski enoti ČE02-3/1 namenska raba dela zemljišča
parc. št. 555/1, k. o. Prekopa, v izmeri ok.
25 m2, spremeni iz kmetijskega zemljišča
na območju najboljših kmetijskih zemljišč – K1 v stavbno zemljišče na območju stanovanjskih površin – SS ter hkrati
namenska raba dela zemljišča parc. št.
555/5, k. o. Prekopa, v enaki izmeri, spremeni iz stavbnega zemljišča na območju
stanovanjskih površin - SS v kmetijsko
zemljišče na območju najboljših kmetijskih zemljišč – K1, in ga posredovali v
30-dnevno javno razgrnitev;
8. sprejeli Sklep o tehničnem popravku
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3),
zaradi tehnične napake med grafičnim in
besedilnim delom pri pripravi občinskega prostorskega načrta (Oznaka enote
grafičnega dela ČE02-4/1 za katero je potrebno izdelati OPPN 2.3 je v besedilnem
delu označena kot ČE02-4);
9. odločili, da priznanja Občine Vransko
za leto 2014 prejmejo:
GRB Občine Vransko
•

Jožef Semprimožnik, Jeronim 33,
3305 Vransko – za življenjsko delo
na družbenem in komunalnem področju

PLAKETO Občine Vransko:
•

Pavelca Rode Zalokar, Vransko 84,
3305 Vransko – za večletno predano delo na področju primarnega
zdravstva

•

Ljubica Centrih Četina, Vransko 134,
3305 Vransko - za večletno predano
delo na področju primarnega zdravstva

•

Čebelarsko društvo Vransko – ob
70-letnici delovanja

PRIZNANJE Občine Vransko:
•

Štefanija Ocvirk Gojznikar, Prekopa
29, 3305 Vransko - za delovanje na
družbenem in društvenem področju

•

Lucijan Zalokar, Vransko 84, 3305
Vransko – za izjemne športne
dosežke

•

Sandi Slapnik, Jeronim 34, 3305
Vransko – za vzorno opravljanje
zimske službe

10. potrdili imenovanje mag. Jureta Vrhovca, Prečna pot 5, 3312 Prebold, za člana
nadzornega sveta JKP Žalec, d. o. o.;
11. potrdili cenik za uporabo športne
dvorane, ki predvsem znižuje cene za
športna tekmovanja društev in klubov
ter zaokroževanje na cene brez centov.
Objavljen je na spletni strani občine in
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko;
12. soglašali z dopolnitvijo Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
občine;
13. sprejeli Program varnosti Občine
Vransko;
14. potrdili pristop Občine Vransko k
projektu iHELP in pooblastili župana za
podpis pogodbe (mobilna aplikacija bo
brezplačno dostopna vsem občanom v
primeru potrebe po urgentni pomoči,
pošiljala SOS alarm na številko 112 in nujnim kontaktom uporabnika, reševalcem
in vsem uporabnikom iHELP mobilne aplikacije v neposredni bližini ponesrečenca 500 metrov ali več);
15. se seznanili z najavo in povabilom
župana na slavnostno sejo Občinskega
sveta in obisk dogodkov ob občinskem
prazniku.
Direktorica občinske uprave:
Jadranka Kramar, dipl. upr. org.
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ZGODILO SE JE ...
PRVOMAJSKO SREČANJE NA ČRETI
Čar tradicionalnega prvomajskega srečanja na Čreti je tudi v tem, da se na
slovesnosti pri spomeniku padlim v
NOB srečujejo občani občin Nazarje in
Vransko, prebivalci dveh dolin, Zgornje
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in Spodnje Savinjske. Slovesnost se je
pričela takoj, ko je zvon pri cerkvi Matere božje, kjer je prej potekala delavska maša, odbil dvanajsto uro. Predsednica KS Kokarje Andreja Zupan je v

pozdravnem nagovoru podala pomen
mednarodnega praznika delavstva ter
poudarila, da imajo vsi ljudje pravico, da
si z delom omogočijo dostojno življenje. O prazniku je spregovoril tudi župan
Občine Vransko Franc Sušnik. Župan
Občine Nazarje Matej Pečovnik pa je
srečanje pri spomeniku povezal s partizanskimi boji za svobodo. Prireditev so s
kulturnim programom obogatili učenci
OŠ Nazarje ter Oktet sv. Mihaela Vransko. Po slovesnosti so udeleženci nadaljevali z družabnim srečanjem v koči
na Farbanci ali Čreti, odvisno, kam jih je
vodila pot.

NOČ KNJIGE Z DEKAMERONOM

Ob svetovnem dnevu knjige smo v žalski
knjižnici 23. aprila 2015 pripravili srednjeveški večer z renesančno žgečkljivim pridihom. Večerni dogodek je bil le eden od
mnogih, ki so se ta večer dogajali v slovenskih splošnih knjižnicah na Noč knjige 2015, ki je vseslovenski projekt pod

častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco.
Knjižničarji smo obiskovalce pričakali v
srednjeveških opravah. Pogostili smo jih
s sadjem in pijačo. Ob 20. uri so poslušali
odlomke iz Boccacciovega Dekamero-

na v izvedbi knjižničarjev. Med branjem
so nekaj srednjeveških plesov zaplesali
plesalci KUD Galiarda Celje, skupine za
obujanje starinskih plesov in glasbe.
Slišala se je tudi srednjeveška glasba
flavtistke Maruše Čater, katere mentor
je Januš Rasiewicz, profesor, na klavir
pa jo je spremljal Jernej Kirbiš, mag. art.
V večernem programu so lahko spremljali tudi umetelno pisanje kaligrafinje
Natalije Resnik Gavez, ki je zanje ves čas
zapisovala s kaligrafsko pisavo.
Večer z rahlo žgečkljivim pridihom pisateljevih zgodb se je nadaljeval še v
noč.
Irena Štusej

Prva ekolepotica na svetu prihaja z Vranskega
Pred kratkim je Patricia Peklar kot Miss
Earth Slovenije 2014 odpotovala v Aleksandrijo ( v Egipt) na lepotno tekmovanje Miss Eco Queen 2015, ki je letos potekalo prvič, ter s ponosom zastopala

našo čudovito deželo Slovenijo. Izredno
je lahko srečna, saj je tako postala prva
Miss Eco Queen sveta. Tako ima trenutno kar dva naziva, Miss Earth Slovenije
2014 in Miss Eco Queen 2015 .
"To tekmovanje je malenkost drugačno
od ostalih, saj deluje kot neprofitna organizacija Let's take care for the planet
(LTCP), ki jo vodi dr. Amaal Rezek in
deluje pod okriljem Združenih narodov.
Namen tekmovanja je promocija ekoturizma in varovanje naravnih habitatov v
Egiptu in povsod po svetu.
Tokrat smo bila povabljena le dekleta, ki
smo aktivno sodelovala pri različnih projektih na svetovnem tekmovanju Miss
Earth, naslednje leto pa bo število sodelujočih večje, saj je veliko držav, kot so
Brazilija in Filipini, že potrdilo sodelovanje.
Vsem dekletom, ki smo bila povabljena,
so letalski prevoz, hrano ter stroške
bivanja omogočili brezplačno. Vse je
bilo izvedeno na res visokem nivoju. V

Aleksandrijo so pripotovale tudi predstavnice naslednjih držav: Čile, Mehika, Gvatemala, Nizozemska, Avstralija,
Nova Zelandija, Velika Britanija, Nepal in
domači Egipt. Vse nas povezuje ljubezen do narave in iskanje rešitev, kako
čim bolj uspešno promovirati ekoturizem, zeleno ekonomijo ter na splošno
varovanje okolja in naravnih virov.
Dekleta smo se poznala še s tekmovanja na Filipinih, zato je bilo vzdušje zelo
sproščeno. Sobo sem delila s Taliso
Wolters, Miss Earth 2014 Nizozemske,
s katero sva postali res dobri prijateljici.
Nastanjene smo bile v Hilton Green Plaza
Hotel, kjer je tudi potekala glavna prireditev. Skupaj smo imele kar nekaj predavanj o ekoturizmu v Egiptu in delavnico na temo varovanje morskega sveta.
Obiskale smo znameniti Montazah park,
Aidia plažo in tekmovale v pripravi sušija.
Ocenjevali so nas tudi na Talent showu,
kjer sem zmagala. Na finalni prireditvi
smo se predstavile v nacionalnem kostumu, ki je bil moja ideja. Uresničiti so

mi jo pomagali družina Klinc s Ptuja, kjer
so mi izdelali glavo kurenta, obleko pa
je izdelala mlada oblikovalka Karmen
Koren. Imele smo izhod v kopalkah, kjer
sem nosila slovenski dizajn Nancy Beachwear. Na zadnjem izhodu smo imele čast nositi čudovite obleke egiptovskega oblikovalca večernih toalet, Hanyja El Behiryja. Najprej so podelili tudi
posebne nagrade in nazive, kjer sem
prejela lento za Miss Talenta. Da sem
naziv potrdila, sem zapela še pesem
Adele - Turning tables. Osvojila sem tudi
naziv Miss Stanley group, podjetja, ki je
eden izmed generalnih sponzorjev. Gre
za pomembno podjetje, ki se ukvarja
z gradnjo nepremičnin in tudi z okolju
prijaznejšo gradnjo. Z njimi bom tako
sodelovala pri različnih projektih v Dubaju, Katarju ter Abu Dhabiju.

naziv. Za zmago sem prejela tudi denarno nagrado ter veliko daril. Še sedaj ne
morem dojeti, da se je to res zgodilo.
Potrudila se bom, da bom kot nosilka
naziva čim bolj uspešno predstavljala
Slovenijo po svetu. Tekmovanje je bilo
resnično čudovita izkušnja in lep spomin.
Kot Miss Eco Queen 2015 bom tako
lahko potovala na različne konce sveta
in širila zavest o zeleni ekonomiji in ekoturizmu, v Sloveniji in Egiptu, čaka me
še veliko zanimivih projektov, ki vam jih
razkrijem v prihodnje. Ker sem še vedno
tudi aktualna Miss Earth Slovenije 2014,
dokler ne predam krone, z mojo organizatorko Jelko Verk pripravljava kar nekaj
zanimivih dogodkov.
Kljub osvojenemu nazivu ostajam na
trdnih tleh, saj me z njim čaka tudi ve-

liko dela, vendar stopam novim potem
naproti s pozitivno energijo, da uspem
narediti čim več koristnega. Kot je
zapisal William M. Peck : "Jutranja misel
vam lahko opredeli dan." Optimistična
misel stori, da bo dan svetel in uspešen,
pesimistična pa, da bo turoben in sama
izguba. Začnite vsak dan z dobro voljo,
nasmejani in polni poguma. Naravna
posledica bo, da vam bo delo v pravo veselje, kronano z napredkom.
Seveda mi vse to ne bi uspelo brez podpore staršev, fanta in njegove družine
ter Jelke Verk, Klaudije Piskar-Literam,
Jerneje P. Zembrovshkky JPZ, Tajde Lah
(Perla Jewellry) ter Mary Sedey (Parisax
Slovenija). Zelo sem srečna, da so vsi ti
ljudje verjeli vame in mi stali ob strani ves
čas mojih priprav in dela."

Vsa dekleta smo med samim tekmovanjem dale resnično vse od sebe, zato so
nam sodniki povedali, da so imeli zelo
zelo težko delo. Nato so na oder poklicali prva štiri dekleta. Zelo sem bila vesela,
ko sem se na odru znašla skupaj z miss
Nizozemske, Čila in Avstralije. Sledil je
sklop vprašanj, na katera smo morala
odgovoriti. Tako je miss Čile postala
tretja in Avstralije druga spremljevalka.
Z miss Nizozemske Taliso sva bili presrečni. Na odru sva se objeli, prijeli za
roke, si zaželeli srečo ter čakali, katero
ime bodo poklicali oz. katera bo postala
nova in sploh prva Miss Eco Queen 2015.
Ko so izrekli moje ime, sem bila resnično
presrečna, saj so se mi uresničile sanje.
Uspelo mi je osvojiti svetovni lepotni

Velikonočni pohod
Na Kaleh pa smo se pred pravo snežno ploho zatekli h ge.
Brigiti, ki nas je prijazno sprejela.
Bil je lep in razigran zaključek praznikov.
Mateja Remic

Kot vsako leto je na velikonočni ponedeljek PD Vransko organiziralo velikonočni pohod po občini Vransko. To leto smo imeli začrtano
naslednjo pot: Vransko-Maroltov grič-Prosivnik-Merinca-Kale-Škadavnica-Vransko.
Tudi letos so se nam pridružili planinci planinskega krožka OŠ Vransko pod mentorstvom Maje Jerman in Brede Čvan. Pred občinsko
stavbo se nas je ob 8. uri zjutraj zbralo kar 53.
Pri Močnikovem mlinu v Merinci, kjer so imeli cilj pohoda planinci iz
planinskega krožka šole, smo imeli daljši postanek in topel obrok.
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Strelska tekma LD Vransko "Velikonočni pirh 2015"

Lovci LD Vransko smo tudi letos na velikonočni ponedeljek organizirali zdaj
že tradicionalno strelsko tekmovanje
»Srečanje ob velikonočnem pirhu«.

Tekmo v takšni obliki, kjer se strelja
s puško risanico na 100 m oddaljeno
tarčo, na kateri so narisani trije različni
pirhi, smo prvič organizirali pred petimi
leti. Začetek je bil bolj skromen, saj takšna tekma ni ravno običajna za lovska
strelska tekmovanja, vendar je marsikdo
prišel pogledat zgolj iz radovednosti.
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Sedaj, po peti izvedbi tekmovanja pa
se lovci LD Vransko lahko s ponosom
pohvalimo, da je naša tekma prerasla v najboljšo in najštevilčnejšo lovsko
strelsko tekmovanje s puško risanico v
Sloveniji. Že lansko leto je bil obisk tekmovalcev odličen, letos pa je presegel
vsa naša pričakovanja.

Na pobudo Občine Vransko in g. župana
so nas obiskali tudi številni novinarji in o
tekmovanju poročali v obliki TV-reportaž
in člankov v spletnih medijih in tisku. Vsekakor se je takšno sodelovanje izkazalo
za izjemno pozitivno in samo še poudarja povezanost občine z društvi v kraju.

Na dan tekmovanja smo se zbudili v
lepo aprilsko jutro, sicer hladno, vendar
sončno, in vsi smo pričakovali lep pomladni dan. Vendar april ne velja zastonj
za najbolj muhast mesec v letu, vsaj kar
se vremena tiče, saj se je že čez nekaj ur
najprej pooblačilo, začel je pihati veter,
nato pa smo doživeli pravo snežno ploho in na koncu še malo dežja. To očitno
ni zmotilo tekmovalcev in (letos prvič)
tudi tekmovalk, ki so se med sabo pomerili kljub spremenljivim pogojem.
Nastopilo je kar 124 lovcev in lovk ter
24 tričlanskih ekip iz 41 lovskih družin iz

Slovenije in Italije. S končnimi rezultati
so bili eni bolj zadovoljni, drugi manj, vsi
pa so bili mnenja, da je bilo tekmovanje
organizirano in izpeljano vzorno ter da je
potekalo v odličnem vzdušju, kar je bilo
še posebej vidno ob razglasitvi rezultatov. Pokal Občine Vransko, priznanja
in nagrade za najboljše sta podelila župan Občine Vransko g. Franc Sušnik in
starešina LD Vransko Florijan Rojnik.
Na koncu bi se lovci LD Vransko radi zahvalili vsem, ki ste kakor koli sodelovali
pri izvedbi tekme, prispevali nagrade
in organizirali medijsko podporo. Velika zahvala je namenjena tudi krajanom
Tešove, ki že mnogo let z veliko mero
potrpežljivosti spremljajo naše dogodke. Vsekakor je to pozitiven znak, da
smo lovci in naši dogodki pozitivno sprejeti v kraju. Še naprej si želimo dobrega
sodelovanja.

Rezultati:
moški : 1. Miha Finkšt – LD Mozirje
2. Boštjan Sadek – LD Oplotnica
3. Tomaž Fuchs – LD Toško Čelo
ženske : 1. Kristina Kramar – LD Luče
2. Jana Cehtl – LD Puščava
3. Anica Ščap – LD Apače
ekipno: 1. LD Ig (Sterle, Štern, Šivic)
2. LD Mozirje (Finkšt, Napotnik, Pirnat)
3. LD Vransko (J. Jager, A. Jager, Rojnik)
Andrej Jager, LD Vransko

Teden RK od 8. DO 15. 5. 2015
PONESREČENIM JE POTREBNO POMAGATI
Vransko, 13. 5. 2015 – Pred Tušem
Vransko je dopoldne RKS –
Območno združenje Žalec v
sodelovanju z OO RK Vransko ob
tednu Rdečega križa pripravilo
prikaz uporabe defibrilatorja in
temeljne postopke oživljanja. Mimoidoči so z zanimanjem spremljali prikaz in predavateljici zastavljali veliko vprašanj.
Predavateljica prve pomoči Martina Lesjak Povše je nazorno prikazala
ustrezne postopke nudenja prve pomoči na lutki za učenje z uporabo defibrilatorja. Tisti, ki so se namenili po nakupih, so se prej oglasili
še pred stojnico in poskusili oživljanje. Med drugim jih je zanimalo, ali
lahko ponesrečenim med oživljanjem zlomimo rebra, kako dolgo je
potrebno oživljati in kako uporabljati defibrilator.
Več kot 57 % vseh žrtev prometnih nesreč umre v prvih minutah po nesreči, pred prihodom reševalne ekipe. Pri do 85 % smrtnih primerov, ki
bi jih lahko preprečili, pride pred prihodom reševalcev zaradi obstrukcije dihalnih poti. Prva pomoč je stroškovno učinkovit, varen in preprost
način reševanja življenj v primeru nesreče. Kdor se enkrat nauči, kako
pomagati žrtvam prometnih nesreč, razvije potrebno občutljivost do
prometne varnosti in tudi sam postane njegov preudaren udeleženec.

Za Križnikov pravljični festival, ki bo letos 5. in 6. junija, zbiramo stare, ne preveč strgane in umazane čevlje. Vse do
1. junija 2015 jih lahko prinesete v Občinsko knjižnica Vransko, Matično knjižnico Kamnik ali z njimi nahranite posebnega Čevlježera, ki stoji v Motniku. In kakšno vlogo bodo
imeli vaši stari čevlji na pravljičnem festivalu? Pridružite se
nam in preverite!

ZKTŠ - KULTURA

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO | Vransko 134, 3305 Vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23
T: 703 12 10 | M: 041 238 749 | M: 031 210 298 | www.zkts-vransko.si | zkts.vransko@siol.net | zkts.vransko@gmail.com
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Ogled po vnaprejšnji najavi na

T: 041 919 829.

Vranski poletni večeri 2015
- Oživimo kulturno dediščino

Nastopili bodo:
Kvartet rogov akademije za glasbo v Ljubljani (cerkev sv. Magdalene na Ločici), sobota, 20. 6. 2015
Jure Cerkovnik, kitara (cerkev sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu), sobota, 4. 7. 2015
Alenka Bogataj, flavta (cerkev sv. Jeronima na Taboru), sobota, 29. 8. 2015
Saška Kolarič, sopran, in Andreja Markun, klavir (Schwentnerjeva hiša), sobota, 12. 9. 2015
Dušan Sodja, klarinet, in Godalni kvartet M.ARS (cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku), sobota, 26. 9. 2015

ZKTŠ - KULTURA / ŠPORT
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VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor
SLOVESNI DAN PROSTOVOLJSTVA IN PODELITEV NAGRAD JUNAKI NAŠEGA ČASA
Na Slovesnem dnevu prostovoljstva
v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je 19. maja 2015 Slovenska filantropija podelila številna
priznanja in nazive najodličnejšim
na področju prostovoljstva.

Na natečaju je sodelovala tudi naša
šola, in sicer s projektom Izmenjevalnica stvari-omaro za izmenjevanje stvari, ki si jo lahko ogledate v avli
šole.
V Škofjo Loko smo se odpravile štiri
učenke 6. razreda in tri mentorice:
Sanja Marn, Katja Završnik in Mirjana Kelavić. Na prireditvi smo prejeli
naziv Junaki našega časa, saj je bila
naša ideja o izmenjevalnici stvari najboljša v kategoriji celotnih osnovnih šol.
Obrazložitev komisije:

Slovenska filantropija je v tem šolskem letu prvič razpisala natečaj Junaki našega časa, ki so ga namenili
spodbujanju prostovoljstva v šolah.

OŠ Vransko – Tabor se s prostovoljstvom lahko upravičeno ponaša
že vrsto let. Za 35 mladih prostovoljcev letos skrbijo tri mentorice:
Sanja Marn, Mirjana Kelavić in Katja
Završnik. Krožek prostovoljno delo
je nosilec dogajanj, v katera se ob
akcijah vključuje celotna šola. V le-

DRUŽENJE MALČKOV Z OSNOVNOŠOLKAMI
Lepega pomladnega dne smo se
malčki iz vrtca odpravili na »dolg«
sprehod do gozdička ob igrišču
za šolo. V tem nam najbolj dosegljivem gozdičku smo srečali kar nekaj deklet, ki so se z nami igrale,
pogovarjale in nas spodbujale pri
gibalnih izzivih: hoji po travi, plazenju, plezanju po in ob lesenih čokih,
valjanju po odeji in raziskovanju naravnih materialov po tleh. Imeli smo
se lepo in veselo. Želimo si še več

takšnih prijetnih in nenačrtovanih
druženj.
Otroci z Brigito in Majo

POMLADNO SREČANJE

NOV JASLIČNI ODDELEK
V VRTCU VRANSKO

V aprilu smo imeli pomladno srečanje skupaj s starši. Otroci so zaigrali
igrico Mali zvonček je zbolel in so
dokazali, da so pravi mali igralci.
Staršem smo predstavili tri rajalne
igre in k zadnji povabili tudi starše in
skupaj smo »potovali v Rakitnico«.
Otroci so bili navdušeni.
Eno dopoldne smo popestrili našim
malčkom iz sk. 1- 2 let in jih razveselili z igrico Mali zvonček je zbolel. Bili
so zelo vztrajni gledalci. Nato smo
še skupaj zapeli in zaplesali. Imeli smo se lepo.
Otroci 1/2 oddelka 5-6 let
z vzg. Simono Kopitar

tošnjem šolskem letu so pod okriljem Dneva za spremembe izvedli
projekt Izmenjevalnica, ki pomeni
povabilo in možnost z izmenjavo igrač, knjig, družabnih iger in drugih
stvari, ki lahko zamenjajo lastnika.
Izmenjevalnica je nastala v obliki
polepšane omare v sodelovanju s
stanovalci bližnjega doma upokojencev. Učenci tako prinašajo in odnašajo stvari iz posebne omare, za
gladko izmenjavo pa skrbijo prostovoljci. Samo v tej akciji so prostovoljci opravili blizu 400 ur dela. Letošnji
projekt je nadaljevanje in nadgradnja izjemno uspešnih akcij zbiranja
in razdeljevanja oblačil in obutve,
ki jih izvedejo dvakrat letno in so v
širše šolsko okolje prinesle visoko
raven medčloveške solidarnosti,
med učence pa občutek, da lahko
vsak naredi nekaj dobrega.
Katja Završnik

Cicihribci
Aprilski cicipohod smo v Vrtcu Vransko združili s spomladansko čistilno
akcijo. Vsi oddelki vrtca smo se v petek, 24. 4. 2015, otovorili z vrečami
in rokavicami ter poskušali prispevati vsaj kanček za lepšo okolico in
lepši kraj, v katerem živimo.
Čeprav nas je vreme malo strašilo,
smo našli kar nekaj odpadkov. Upamo, da jih bo vsako leto manj.
Mateja Remic

V marcu se je v Vrtcu Vransko odprl
nov jaslični oddelek. Najprej je bil
polovični, v aprilu pa se je napolnil
cel oddelek, ki šteje 13 otrok, starih od 11 do 16 mesecev. Nadobudni malčki so se postopoma privajali
na nov ritem življenja v vrtcu. Veliko
se crkljamo, vendar počnemo še
dosti drugih raznolikih dejavnosti:
plešemo, poslušamo pesmi, igramo
na različna glasbila, se vozimo po
toboganu, rišemo, tiskamo, se žogamo. V aprilu smo se pogovarjali o
živalih, jih prepoznavali na plakatu,
oponašali njihovo gibanje, oglašanje, gledali knjige o živalih in jih opazovali v naravi.
Brigita Reberšek in Maja Gams
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BESEDILNE NALOGE V RISANKI
V preteklem mesecu smo se v 3.
b-razredu ukvarjali z ustvarjanjem besedilnih nalog, ki smo jih predstavili
skozi animirane podobe oz. risanke.
Učenci so najprej sestavili matematične probleme, v katere so zajeli
vse štiri računske operacije. Matematične probleme so spremenili v
besedno bogate zgodbe. Narisali so
sceno, figure in vse dele, ki so jih za
animacijo potrebovali. Ob koncu so s
pomočjo fotoaparata, stojala in programa Movie Maker animirali junake
ter jim dodali glasbo.
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Kaj so ustvarili učenci, si lahko pogledate v posnetkih na spletni strani osnovne šole.

Katja Završnik

BILI SMO ČISTO PRAVI DETEKTIVI

V vrtcu sta nas obiskala ga. Bernarda
in g. Matej, z namenom, da nam predstavita svoj poklic. V začetku smo se
pogovorili o poklicu. Nato smo odtisnili svoje prste na papir, s posebnim

čopičem premazali list in odkrili naše
sledi.
Nato smo se prelevili v čisto prave
detektive. Sporočili so nam, da je v
kuhinji zmanjkalo čokolade. Odšli smo

po vrtcu raziskovat, si ogledali fotografije, ki jih je posnela kamera, in na
koncu odkrili osebo, ki nam je vzela
čokolado. Ena skupina se je odpravila
tudi v lov za raziskovanje igrače in z
najdeno igračo uspešno zaključila svoje detektivsko raziskovanje. Detektivi
za eno dopoldne smo bili otroci oddelkov: 5-6, 1/2 5-6 ter 4-5.
Bernardi in Mateju se zahvaljujemo za
aktivno popestreno dopoldne.
Katja Rotar

Zaključna prireditev Tudi mali Savinjčani berejo
Letošnji svetovni dan knjige, ki ga
praznujemo 23. aprila, je bil za najmlajše iz vrtca Vransko in Tabor še
prav poseben.

Dvorana kulturnega doma na Vranskem je bila polna nadobudnih, zvedavih in veselih otrok ter njihovih
staršev. Udeležili so se podelitve
priznanj vsem tistim pridnim malim
bralcem, ki so sodelovali v bralnem
projektu Tudi mali Savinjčani berejo. V
skupnem projektu Vrtca Vransko-Tabor
in Medobčinske splošne knjižnice Žalec je sodelovalo kar 56 otrok s starši in
skrbniki. Po uvodnem pozdravu direktorice Medobčinske splošne knjižnice

Narava, narava, narava

K spodbujanju pozitivnega odnosa
med naravo in človekom nas vodijo
instinkti, ki so se v dobi potrošništva,
komercializacije in nenehnega hitenja
skoraj izgubili. Na tem mestu se vzgojitelji zavedamo svoje naloge, vzgojiti
otrokom odgovoren odnos do narave.

z vodo in s kamenjem ob potoku,
striženje s škarjami v gozdu (npr. suho
listje), slikanje s tempera barvami na
kamenje ob potoku, ustvarjalno igro
z vejami, zemljo, vse vrste gibanja,
branje pravljic, petje pesmi in še veliko
več.

Po vzoru skandinavskih gozdnih vrtcev, kjer poteka dan izključno na
prostem, sem se tudi sama odločila
vsebine, ki jih sicer spoznavamo v igralnici, in z njimi povezane dejavnosti
prestaviti v naravo. Tako so naše aktivnosti že zajemale ustvarjalno igro

Pri dejavnostih v naravi otrok razvija interes za naštete dejavnosti, jih
sproščeno izvaja, hkrati pa bogati
izkušnje še z naravo, ki na otroke deluje sproščujoče. Verjamem, da bodo
NEKOČ NEKJE otroci s pozitivnimi
izkušnjami v naravi prav tako vzgaja-

Žalec Jolande Železnik in ravnateljice
Osnovne šole Vransko-Tabor Majde Pikl je sledil odigran odlomek iz
zgodbe Zlata goska, ki so ga pripravili
učenci vranske šole pod mentorstvom
učiteljice Danijele Jeršič. Vsakemu
otroku posebej sta se za pridno branje, sodelovanje in ustvarjanje zahvalila in podelila priznanje vranski župan
Franc Sušnik in taborski župan Anton
Grobler.
Karmen Kreže
li svoje otroke in pri njih budili čut za
lepo v naravi.
Nuša Križnik, dipl. vzg. pr. otr.
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Podelitev bralnih značk na Osnovni šoli Vransko-Tabor
V petek, 24. 4. 2015, smo na Osnovni šoli
Vransko-Tabor podelili bralne značke.
Na šoli Vransko je bralne značke osvojilo
165 učencev, na podružnični šoli Tabor
pa 108 učencev. Podelitev bralne značke
je potekala v sklopu aktivnosti ob dnevu
knjige in avtorskih pravic.
Na podelitvi so učenci pripravili kratek
kulturni program, v katerem so pisatelju
Primožu Suhodolčanu pokazali, kako so

si oni zamislili dogodivščine Petra Nosa.
Tako je Peter Nos pripovedoval o tem,
zakaj ima povit nos, kaj se zgodi, ko gre v
šolo in vidi sosedo, da obeša perilo, ter o
tem, kako je, preden odide v šolo. Vmes
so tudi zaplesali in zapeli.
Pisatelj je bil nad nastopom navdušen,
kar je tudi povedal v kratkem intervjuju, ki ga je z njim opravil Žan Macarol.
"Branje je pomembno. Če ne znamo
brati, je problem tu: ne vemo, kdaj na
avtobus, ne znamo prebrati jedilnega

lista …" Povedal je tudi, da fantje ljubijo zelooo tanke knjige, take z veliko
slikami. Njegove knjige nastajajo ponoči,
zjutraj se pa same napišejo na računalnik
… Tega mu ravno nismo verjeli.
Vse značkarje, posebej še tiste, ki so
devet let ostali zvesti gibanju za bralno značko, čaka presenečenje, in sicer
nagradni izlet. Kam, je zaenkrat še
skrivnost.
Marija Završnik,
mentorica bralne značke
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Posebno priznanje za kratko zgodbo na literarnem natečaju »BODI PISATELJ«
Pionirski dom Ljubljana je tudi letos povabil
slovenske osnovnošolce in njihove mentorje, da sodelujejo na njihovem 2. literarnem
natečaju z naslovom »Bodi pisatelj«. Na povabilo so se odzvali tudi nekateri učenci 4.
a - razreda Osnovne šole Vransko-Tabor pod
mentorstvom učiteljice Simone Jan.
Konkurenca je bila huda, saj je na natečaj
prispelo kar 180 različnih literarnih del iz

60 slovenskih šol. V četrtek, 23. 4. 2015, sta
bila dva četrtošolca povabljena na zaključno
prireditev ter podelitev nagrad in priznanj v
Festivalno dvorano v Ljubljano.
Rok Kaluža je prejel posebno priznanje za
zgodbo z naslovom Moj kuža Piki, Monika
Lesjak pa je prejela priznanje za sodelovanje
za zgodbo z naslovom Srečen starec.

Šola v naravi s tečajem plavanja – Žusterna 2015
Nekaj vtisov učencev:
Zelo smo se zabavali. Še posebej, ko smo
bili na bazenu. Skakali smo na noge in na
glavo. Učili smo se tudi plavati prsno,
kravl in hrbtno. Da smo se malo odpočili
in ogreli, smo šli v džakuzi. Včasih pa smo
se za razvedrilo spustili po toboganu. To
mi je bilo zelo všeč, ker se lahko po njem
spustiš zelo hitro. V bazenu smo se igrali
različne igre, ki so bile zelo zanimive.
Tudi letošnje šolsko leto smo za učence
4. razreda Osnovne šole Vransko in POŠ
Tabor organizirali šolo v naravi s tečajem
plavanja. Izvedli smo jo od 13. 4. do 17. 4.
2015 v Žusterni pri Kopru. Učenci so bili
pet dni zelo aktivni in prizadevni. Predhodno so učenci 4. a in b-razreda pridno zbirali odpadni papir, za katerega so
zaslužili 387,98 evrov. Porabili ga bodo
za plačilo šole v naravi. Ob tem bi se v
imenu šole zahvalila tudi družini Habjan,
ki je prispevala denar za učence v socialni stiski.
Vodja ŠVN: Simona Jan

Monika Lesjak, 4. a
V sredo, 15. 4. 2015, smo se odpravili na
igrišče. Tam smo se spoznali s Koprčani.
Vprašali smo jih, če gredo z nami igrat
nogomet. Strinjali so se. Ko smo začeli igrati, smo jim dali tri gole
zaporedoma. Koprčani so po
porazu nehali igrati. Gospa
Simona je rekla, da gremo.
Postavili smo se v kolono in se
spustili po hribu nazaj v hotel.
Zelo mi je bilo všeč, ker sem
spoznal nove prijatelje.
Tevž Pikl, 4. b

V jedilnici smo se vedli dokaj lepo (kulturno). Največkrat smo jedli meso in
krompir. Pili smo vodo in čaj. Hrana je
bila zelo okusna. Jedli smo trikrat na
dan. Začeli smo z zajtrkom, sledila je
malica na bazenu, nadaljevali s kosilom
in zaključili z večerjo. V jedilnici so nam
stregli prijazni natakarji. Vsako jutro nas
je pričakal dober zajtrk, ki smo ga z užitkom pojedli. Za kosilo smo vedno najprej
dobili juho in za večerjo je vedno sledila
sladica.
Valerija Slakan in Pia Pečovnik, 4. c
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Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja
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Mednarodni matematični Kenguru
je mednarodno matematično tekmovanje. Mladi iz več kot 30 držav
sočasno rešujejo naloge na različnih
stopnjah, od prvega razreda devetletne osnovne šole do zaključnega
letnika srednje šole. To tekmovanje je
najbolj množično preizkušanje znanja
matematike, zaradi igrivo in zabavno
zastavljenih matematičnih problemov
pa sodi tudi med najbolj priljubljena
tekmovanja. V Sloveniji je bilo v šolskem letu 1994/1995 prvič izvedeno
šolsko tekmovanje z nalogami Evropskega matematičnega kenguruja,
hkrati pa je na nekaterih stopnjah uporabljeno kot izbirno tekmovanje za
klasična tekmovanja v znanju matematike, ki dosežejo svoj vrh na Mednarodnih matematičnih olimpijadah.

Državno tekmovanje osnovnošolcev v
znanju matematike je eno najstarejših
tekmovanj slovenskih osnovnošolcev v znanju katerega izmed šolskih

predmetov, saj je bilo prvo tekmovanje, tedaj še republiško, organizirano
že v šolskem letu 1964/1965. V letu
1970/1971 je tekmovanje dobilo ime
po Juriju Vegi.
V 9. razredu prejme učenec, ki je vseh
devet let osvojil bronasto priznanje na
ravni države, diamantni kenguru. Zelo
težko se je vsa leta obdržati na vrhu,
to pa je letos uspelo učencema Benu
Učakarju in Luku Kolarju.
Za učence zadnje triade je bilo to hkrati izbirno tekmovanje za področno
tekmovanje iz matematike, ki je bilo 1.
aprila 2015 v Grižah. Nanj so se uvrstili naslednji učenci: Klara Novak, Maja
Filač, Davor Sušnik, Beno Učakar in
Tilen Tehovnik.

V mesecu marcu pa se je zaključilo
tudi tekmovanje preko računalnika
Hitro in zanesljivo računanje – tekmuj
sam s seboj, s časom in sošolci.
Naši učenci se že nekaj let uspešno
merijo z ostalimi šolami v državi v izvajanju različnih računskih operacij
v različnih množicah števil, seveda
brez žepnih računal. Že tri leta je najboljša na šoli Tina Maček. Njena prizadevnost je bila letos poplačana, kajti
uvrstila se je na tekmovanje v živo,
ki je bilo 21. marca 2015 v Litiji. Tina je
tudi tu pokazala izredno dobre številske predstave in dosegla 11. mesto v
državi.

Srebrno Vegovo priznanje so osvojili
Klara Novak (7. mesto), Maja Filač (7.
mesto) in Beno Učakar (3. mesto).
Beno Učakar se je uvrstil na državno
tekmovanje, ki je bilo 18. aprila v Žalcu. Njegova vedoželjnost, motiviranost za iskanje novih znanj, večletna
prizadevnost, delavnost, sposobnost
logičnega sklepanja, povezovanja
znanja, pa tudi obiskovanje matematičnega krožka na 1. gimnaziji Celje pod vodstvom Kristjana Kocbeka
so pripomogli, da se je uspešno lotil
reševanja zahtevnih nalog in usvojil
zlato Vegovo priznanje.

Vsem tekmovalcem za dosežke na vseh
ravneh iskrene čestitke, še posebej
Benu za zlato priznanje. Še naprej jim
želim veliko uspeha pri reševanju različnih nalog.
Magda Oblak,
organizatorka tekmovanj in
učiteljica matematike

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 dohodkovnega 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.

Konjičkove delavnice na Ekološki kmetiji Pr´ Jerin
Vabimo na petdnevne delavnice jahanja, zabave, druženja na naši kmetiji na Jeronimu.
Termini so:
7.–11. 7. • 20.–24. 7. • 17.–21. 8.
Potekale bodo od 9.00 do 15.00. Cena: 45 evrov (9 evrov/dan).
Dodatne informacije na telefonski številki 031 709 563 (Jerica Felicijan, vodja delavnic).

KNJIŽNIČNA STRAN

NAPOVEDUJEMO V JUNIJU:
•
•
•

torek, 2. 6., ob 10. 30 v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci
sobota, 6. 6., ob 10. uri pod kostanji pred gostiščem Slovan: Vranska pravljična pot z Ireno Cerar
(potrebna predhodna prijava v času odprtosti knjižnice)
torek, 16. 6., ob 18. uri: Cvetne vile, poletna ustvarjalnica z Darjo Kos
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
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Zgodilo se je ...
Bralci in avtorji na zaključni prireditvi Savinjčani beremo 2014/2015

11. maja 2015 je bila v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec zaključna prireditev projekta branja odraslih Savinjčani
beremo 2014/2015, v katerem je letos sodelovalo 251 bralcev iz vseh občin Spodnje Savinjske doline. Branje so lahko
izbirali iz obsežnega kataloga domačih in tujih avtorjev, priporočene knjige so bile izbrane domišljeno in skrbno. Na
zaključno prireditev je prišla večina bralcev, avtorjev knjig, ki smo jih brali, pa kar trinajst. Knjižničarji smo bili navdušeni
nad tolikšnim odzivom pisateljev, ki so s svojo prisotnostjo počastili savinjske bralce, navdušeni so bili tudi bralci. Prisotni
so bili Ciril Zlobec, dr. Andrej Blatnik, Milena Miklavčič, dr. Ana Krajnc, dr. Mihael Glavan, Suzana Tratnik, Marko Sosič,
Tomaž Kosmač, Vinko Šmajs, Marjan Raztresen, Robert Simonišek, Roman Rozina in Biserka Tuco. V glasbenem delu
so se predstavili vokalna skupina Kvatropirci, pevka Ani Frece ob kitarski spremljavi Tonija Alatiča ter plesalca Neli Čadej
in Domen Romih, ki sta zbrane popeljala v prireditev z angleškim valčkom, s strastnim tangom pa sta jo zaključila. Prireditev je povezovala direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik. Bralni projekt, katerega rdeča nit
je bila besedna zveza »V meni je …«, je koordinirala Irena Štusej.
Novo sezono branja bomo znova začeli 20. novembra 2015, na dan slovenskih splošnih knjižnic.

Nova zbirka e-časopisov

Zbirka PressReader prinaša tekoče izdaje več kot 3.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope,
Azije, Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike (preko 100 držav in več kot 60 jezikov). Med njimi so na voljo številni ugledni časniki kot: Dnevnik, Večer, Nedeljski dnevnik (Slovenija), The Guaridan, The Independent (Velika Britanija),
Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore (Italija), Le Figaro, Le Monde (Francija), Die Presse, Der Standard, Kleine Zeitung
Karnten (Avstrija), The Washington Post, USA Today (ZDA), Večernji list (Hrvaška) in številni drugi. Podatkovna zbirka
omogoča tudi dostop do arhiva vseh naslovov do 90 dni.
VSTOP (Izberite knjižnico, vnesite svoje podatke – št. izkaznice in geslo Cobiss).

KNJIŽNE NOVOSTI
Za odrasle:
• Levc, S.: Liba laca lak
• Mati je ena sama, slovenske materinske pesmi
• Lončar, S.: Resnice in zmote o holesterolu
• Hawkins, K.: Kako ujeti grofico
• Quinn, J.: Nepozabni večer
• Balogh, M.: Povabilo na ples
• Glines, A.: Slepo zaljubljena
Za mladino:
• Muha, V.: Lepo vedenje v prometu
• Clare, C.: Mesto nebeškega ognja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitchelhill, B.: Damjan Drot – mega detektiv
Jarman, J.: Stare in nove prijateljice
Koritnik, A.: Metka in eko dogodivščina
Owen, L.: Winnie telovadi; Winnijin veliki ulov
Rippin, S.: Brinina žepnina
Konc L., N.: Društvo starejših bratov
Lionni, L.: Mali modri in mali rumeni
Stepančič, L.: Na otoku zakladov
Pavček, T.: Juri Muri drugič v Afriki

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Izlet na Uršljo goro

Savinjska orientacijska liga

Planinsko društvo Vransko je v nedeljo, 17. maja, organiziralo izlet na Uršljo
goro ali Plešivec, 1699 m visoko razgledno goro med Slovenj Gradcem
in Črno na Koroškem. Na vrhu oziroma malo pod njim stoji cerkev Svete
Uršule, ki je najvišje ležeča cerkev v
Sloveniji. Vodnik Tone Sitar je pot z
dvanajstimi udeleženci začel na Naravskih ledinah, sestopili pa so pri
Poštarskem domu pod Plešivcem. Ob
vrnitvi so si ogledali še Staroslovansko grobišče pod cerkvijo sv. Jurija na
Legnu pri Slovenj Gradcu.
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V soboto, 25. 4. 2015, je Planinsko društvo Vransko organiziralo 3. tekmo Savinjske orientacijske lige, ki je
bila hkrati tudi zadnja v šolskem letu 2014/15. Start je
bil pri gasilskem domu na
Vranskem, cilj pa v planinski
koči na Čreti. Tekmovanja se
je udeležilo 30 ekip oz. 113
tekmovalcev iz planinskih
društev Braslovče, Polzela,
Žalec, Galicija, Zabukovica,
Petrovče, Sežana in Vransko.
Z Vranskega se je tekmovanja udeležilo šest ekip, od katerih so kar tri ekipe
dosegle 1. mesto. Najboljše so bile ekipe v kategoriji A, B in C. Poleg tega je
Vransko doseglo še 6. mesto v kategoriji A ter 3. in 8. mesto v kategoriji B.
Na državno orientacijsko tekmovanje SPOT, ki bo 23.-24. 5. 2015, so se uvrstile
štiri ekipe z Vranskega, in sicer:
• ekipa A (učenci do vključno 6. razreda OŠ),
• ekipa B (učenci od 7. do vključno 9. razreda OŠ),
• ekipa C (srednješolci do vključno 18. leta)
• ekipa Č (mladina od 19. do vključno 26. leta).
Organizacija takšnega tekmovanja je zahtevno in težko delo. Vloženo je bilo
veliko truda in časa za postavitev proge, sestavljanje vprašanj in organizacijo.
Zahvala gre organizacijski ekipi pod vodstvom Jureta Marka. Hvala tudi vsem,
ki ste pomagali pri izvedbi tekmovanja, tako ekipi na startu in na cilju kot tudi
na progi.
PD Vransko

NOGOMETNA SEZONA NA VRHUNCU
se trudijo, a z očitnim pomanjkanjem izkušenj
niso dorasli ostalim ekipam. Morda v majhno
opravičilo šteje le to, da je medobčinska članska liga letos močna kot že dolgo ne, saj v njej
nastopajo ekipe, ki so še v lanski sezoni krojile
vrh Štajerske lige, ki se je zaradi novega tekmovalnega sistema ukinila. Vsekakor pa odnos
naših najstarejših bode v oči in ni nič kaj vzgojen za naše najmlajše.
Ravno naši najmlajši, selekcije U9, U11 in U13,
pridno vadijo in so zelo zagnani, kar je opaziti
tudi na tekmah, kjer premagujejo svoje vrstnike. Tu izstopa selekcija U11, v kateri se kažejo
orisi dobre selekcije v prihodnjih letih.
Ker število otrok ni ravno veliko, vabimo vse,
ki bi želeli spoznati skrivnosti nogometne igre,
Vse selekcije NK Vransko delujejo s polno paro, prvenstvo se da se nam pridružijo pri vadbi. Vse informacije
je prevesilo v drugi del in se bo v začetku junija zaključilo. Po- dobite v klubu v popoldanskih urah ali pa konmladanski del prvenstev so najprej začeli člani in kadeti. Slednji taktirate odgovorne po telefonu.
nadaljujejo dobre igre iz jesenskega dela in so vse bližje prvemu Številke so objavljene na naši spletni strani
mestu.
www.nkvransko.si.
To ne moremo reči za našo člansko ekipo. Slabe predstave se
Nogometni Klub Vransko
kljub želji po boljših rezultatih in treniranju tudi v zimskem obdobju še naprej vrstijo. V oči bode neresnost nekaterih, ki so
marsikaj obljubili, kasneje pa na cedilu pustili svoje soigralce. Ti

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
ŠMARNICE V ZAHOMCAH - DRUŽENJE PRI KAPELAH
Vstopili smo v mesec maj, mesec
šmarničnih pobožnosti.
Tudi v našem zaselku Zahomce se zbiramo k molitvi. Od ponedeljka do sobote se zbiramo pri Kajbičevi kapeli v
Ravnah, ob nedeljah pa smo se odločili, da se zberemo še pri drugih kapelah,
ki jih imamo v vasi. Smo že v drugi
polovici maja, tako da smo šmarnično
pobožnost že imeli pri Šmidovi in Jermanovi kapeli. Imeli pa jih še bomo pri
Bistanovi in Francetovi kapeli. Zbere
se nas okrog 20 vaščanov.
Ker pa se v današnjih časih čisto premalo družimo, si po molitvi ob pecivu
in kozarčku vzamemo čas še za klepet.
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ŽUPNIJSKA KARITAS NA OBISKU
Kot bi trenil, je leto okoli in spet so bili
tu velikonočni obiski. Letos smo ob tej
priložnosti obiskali okrog 170 onemoglih sokrajanov. Bolj kot skromnega
darila so se razveselili obiska in prijetnih trenutkov ob klepetu. Razveselili
so se še posebej vsi, ki so nastanjeni v
domovih za ostarele izven Vranskega,

saj jim z obiskom prinesemo spomine
na domači kraj.
V začetku aprila smo obiskali tudi jubilanta Franca Remica iz Črete in Franca
Mošnika iz Čepelj, ki sta praznovala
konec marca. Ob tej priložnosti jima
še enkrat iskreno čestitamo.

NE SPREGLEJTE
GRADNJA NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV
V Zakonu o graditvi objektov je definirano, da je
nezahteven objekt konstrukcijsko manj zahteven objekt. Enostaven objekt pa je definiran kot konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja,
ni objekt z vplivi na okolje. Že uvodoma je potrebno
poudariti, da tovrstni objekti niso namenjeni bivanju.
Npr. kmetijsko-gozdarski objekti, kot so kmečka lopa
ali vrtne lope, ni možno uporabljati za prebivanje oz.
kot vikend hiše.
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To so preprosti objekti, ki pa se med sabo razlikujejo.
Pomembna je njihova velikost. Investitorji morajo biti
pozorni oz. morajo vedeti, da je treba za nezahteven
objekt pridobiti gradbeno dovoljenje (čeprav po poenostavljenem postopku), medtem ko ga za enostaven
objekt ni treba. Kljub temu je tudi za enostaven objekt
treba pridobiti soglasje ustreznega soglasodajalca, če
njegova umestitev posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja in ne sme biti v nasprotju s
prostorskim aktom, ki ureja območje, na katerem želi
investitor postaviti željen objekt. Investitorji lahko oz.
morate navedeno preveriti na pristojni občini.
Kaj spada med nezahtevne in enostavne objekte, opredeljuje Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Vsem tistim, ki vas podrobneje zanima,
kaj sodi v predmetno skupino objektov, priporočamo,
da preberete prej citirano uredbo, ki jo lahko najdete
na naslednji povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=URED6200. V nadaljevanju so zajeti nekateri najpogostejši primeri nezahtevnih in enostavnih objektov.
Nadstreški za avtomobile, garaže, drvarnice, zimski
vrtovi, pokrita skladišča, razne ute, vetrolovi, letne kuhinje in podobni objekti majhnih dimenzij v pritlični,
enoetažni izvedbi spadajo med nezahtevne objekte,
če imajo površino do vključno 50 m2. Če so manjši, s
površino do vključno 20 m2, spadajo med enostavne
objekte.

Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost s površino do vključno 80 m2 (skupno) spadajo
med nezahtevne objekte. Sem spadajo npr. zidanice,
sušilnice, oljarne, mlini ipd.
Stranke nas pogosto sprašujejo, ali lahko oz. pod
kakšnimi pogoji lahko postavijo ograjo ali podporne zidove (škarpe). Ograja spada med nezahtevne objekte,
če je višja od 2 m in nižja od 3 m. Ograja višine vključno
do 2 m je enostaven objekt, za katerega je potrebno
upoštevati zgoraj navedeno. Podporni zid (škarpa) kot
konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje zdrs zemljine, spada med nezahtevne objekte,
če je njegova višina do 1,5 m. Zanj potrebujemo gradbeno dovoljenje po poenostavljenem postopku. Če je
njegova višina do 0,5 m, spada med enostavne objekte
in zanj gradbenega dovoljenja ne potrebujemo. Seveda
je potrebno upoštevati tudi v tem primeru že zgoraj navedene pogoje. Če je podporni zid višji od 1,5 m, spada
med manj zahtevne objekte in zanj potrebujemo gradbeno dovoljenje z ustreznimi projekti, podobno kot za
hišo. Posebno pomemben je statični izračun in izračun
debeline zidu z načrtom armature, da zid zdrži pritisk
zemljine za sabo.
Investitorji zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za
gradnjo nezahtevnega objekta vložite na predpisanem
obrazcu, ki ga dobite na Upravni enoti Žalec, ki je tudi
pristojna za izdajo gradbenega dovoljenja.
Zahtevi je potrebno priložiti:
•

tloris, značilni prerezi (profili), pogledi oz. oblikovanje objekta in terena;

•

prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu v merilu 1 : 500 ali 1 : 1000,
z navedbo odmikov objekta od parcelnih
mej sosednjih zemljišč;

•

soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se gradi v
območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture (npr. vodovod, kanalizacija, ceste, plinovod, električno omrežje) ali varovalnih območij
(npr. kulturna dediščina, naravovarstveno območje) ali soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, glede
na lego in vrsto objekta ter prostorski akt;

•

dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo (npr. notarsko overjena pogodba s predlogom za vpis v zemljiško knjigo).

Objekti za rejo živali so enoetažni objekti s površino do
vključno 100 m2 in ribogojnice do prostornine vključno
2.000 m3 spadajo med nezahtevne objekte (na primer
hlev, svinjak, staja, kobilarna, čebelnjak ipd.).
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so namenjeni
kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju (na primer kozolec, pastirski stan, kmečka lopa,
silos, kašča, grajen rastlinjak, zbiralnik gnojevke, vinska klet ipd.). Med enostavne objekte spadajo stavbe
pritlične enoetažne izvedbe in imajo površino do 40 m2,
med nezahtevne pa, če imajo površino do vključno 150
m2 in so visoke do vključno 6 m. Med enostavne objekte
spadajo tudi stolpni silosi, če so visoki do 5 m, z višino od
5 do 10 m pa med nezahtevne. Noben zbiralnik gnojevke ne spada med enostavne objekte, med nezahtevne
objekte pa spadajo zbiralniki do prostornine vključno
1.000 m3. Dvojni kozolci toplarji do površine 40 m2
spadajo med enostavne objekte, med nezahtevne pa
do površine vključno do 150 m2.

Pri pristojnem soglasodajalcu je vlogi za izdajo soglasja treba priložiti prikaz lege objekta na zemljišču in
značilne prereze. Dobro je vedeti, da prikaze lahko
izdelate investitorji sami.
V primeru dodatnih informacij vas vabimo na Upravno
enoto Žalec. Lahko nas pokličete na tel. št. 03 713 51 20
ali nam pišete na e-naslov: ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

NE SPREGLEJTE
Gasilska zveza Žalec – skupaj rešujemo, skupaj praznujemo
Gasilska zveza Žalec letos praznuje 60-letnico delovanja. Zveza, ki povezuje 32 prostovoljnih gasilskih društev in
1 prostovoljno industrijsko gasilsko društvo iz občin Žalec, Braslovče, Polzela, Tabor in Vransko, pripravlja pestro
praznovanje tega jubileja.
Najprej naj povemo, kaj oziroma zakaj praznujemo. Na območju sedanje Gasilske zveze Žalec so leta 1878
ustanovili Prostovoljno požarno brambo Sv. Peter v Savinjski dolini, nato pa leta 1881 še Prostovoljno požarno
brambo Žalec.
Na pobudo narodnjakov so leta 1897 ustanovili Zvezo slovenskih požarnih bramb za Spodnjo Štajersko s
sedežem v Žalcu. Prvi načelnik zveze je bil Josip Širca, ki je bil tudi načelnik požarne brambe v Žalcu. Načelnik je
dobil nalogo, naj po predpisih Deželne gasilske zveze v Gradcu napiše slovenski vežbovnik. Rokopis je skrbno
hranjen v muzeju Gasilske zveze Žalec.
Velik preobrat v gasilstvu ter pri ohranjanju slovenskega jezika in narodnega obstoja je tisti čas pomenilo
poveljevanje v slovenskem jeziku, ki ga je leta 1888 pri požarni brambi uveljavil Janez Hausenbichler, ki je bil
takrat tudi žalski župan.
Občinska gasilska zveza Žalec je bila ustanovljena v času, ko so se ukinjali okraji in formirale občine. Ustanovni
občni zbor takratne zveze je bil 29. maja 1955 v mali dvorani Partizana v Žalcu. Navzočih je bilo 64 delegatov. V
novoustanovljeni občinski zvezi je delovalo 40 gasilskih društev, v njih je bilo 2660 članov. Za prvega predsednika
OGZ Žalec je bil soglasno izvoljen Vinko Jordan, ki je zastavil trdne temelje za delo in naloge nove gasilske
zveze. Danes lahko trdimo, da je bilo delo GZ Žalec v celotnem obdobju 60 let aktivno in uspešno. Dobra je bila
organiziranost gasilstva za permanentni razvoj in dvig strokovnosti požarno-reševalne varnosti v slovenskem
prostoru.
Danes so v zvezi združena prostovoljna gasilska društva iz petih občin, skupaj preko 4500 članic in članov.
Tako kot z ramo ob rami pripadniki sil civilne zaščite rešujemo, bomo gasilci skupaj s slovensko vojsko, reševalci,
policisti in drugimi udi praznovali.
Program praznovanja bomo začeli v petek, 29. maja, ko bo vodstvo Gasilske zveze Žalec in gasilskega poveljstva
vsake občine obiskalo župane občin, iz katerih so prostovoljna gasilska društva, povezana v Gasilsko zvezo Žalec.
Istega dne, 29. maja, bo ob 19. uri v dvorani Doma kulture v Braslovčah strokovni forum z naslovom Gasilska
zveza Žalec v sistemu zaščite in reševanja – z ramo ob rami rešujemo. Na forumu bodo poleg Gasilske zveze Žalec
sodelovali predstavniki Gasilske zveze Slovenije, župani spodnjesavinjskih občin, predstavniki Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, nujne medicinske pomoči, policije in Slovenske vojske.
V soboto, 13. junija, bo ob 17. uri na Vranskem nogometna tekma med gasilci iz Gasilske zveze Žalec in pripadniki
Slovenske vojske. Pokrovitelj tekme je Občina Vransko.
Vrhunec praznovanja bo v petek, 26. junija, ko se bodo v središču Žalca odvijale različne prireditve. Od 17. ure
dalje se bodo predstavile sile za zaščito in reševanje (gasilci, gorska reševalna služba, jamarji, nujna medicinska
pomoč, vojska), ob 17.30 pa bo začetek prikaznih vaj (sprejem sumljive pošiljke, prometna nesreča, AED-ukrepanje
- defibrilator). Ob 21.00 bo na Šlandrovem trgu potekala slavnostna akademija na prostem, sledil pa ji bo koncert.
Prireditev se bo začela s prihodom praporov in častnega voda (60 gasilcev) iz gasilskih društev GZ Žalec, skozi
mesto se bodo nato peljala vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih društev, združenih v GZ Žalec, potem bo na
vrsti nastop gardistov Slovenske vojske. Na slavnostni akademiji kot gosta pričakujemo predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja. Visokemu gostu bo namenjen poseben sprejem. Po pozdravnih nagovorih bo kulturni
program skupine Coda Express.
Pa še sporočilo vodstva Gasilske zveze Žalec:
Hvala vsem, ki ste s svojim trudom in humanim delom prispevali, da je Gasilska zveza Žalec danes takšna, kot je.
Vsi skupaj pa se bomo trudili, da bi bila še boljša.
Pridružite se nam na praznovanju.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Skupina za promocijo GZ Žalec
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NE SPREGLEJTE
Vsem občanom občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki so lastniki greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), namenjamo naslednje

OBVESTILO ZA JAVNOST

Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/2007, 30/2010) je:
• komunalno ali industrijsko odpadno vodo ali mešanico obeh prepovedano odvajati v greznico;
• komunalno odpadno vodo dovoljeno zbirati v nepretočni greznici, če čiščenje odpadne vode ni tehnično izvedljivo v mali komunalni čistilni
napravi (MKČN);
• v MKČN prepovedano odvajati industrijsko ali padavinsko odpadno vodo;
• za MKČN do 50 PE potrebno imeti izjavo o lastnostih, da ustreza standardom zgoraj navedene uredbe;
• za MKČN do 50 PE mogoče izdelati oceno obratovanja namesto prvih meritev in namesto obratovalnega monitoringa;
• za MKČN do 50 PE potrebno v celotnem obdobju obratovanja naprave hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na MČN, podatke o ravnanju
z blatom in podatke o izrednih dogodkih.
Lastnik MKČN mora pred pričetkom uporabe MKČN ali nepretočne greznice o tem obvestiti izvajalca javne službe zaradi vpisa v evidenco in posredovati dokumentacijo o MKČN. Upravljavec MKČN mora omogočiti izvajalcu javne službe izvedbo prvih meritev, redno izvajanje obratovalnega
monitoringa oz. izdelave ocene obratovanja MKČN in mu predložiti potrebne podatke za izdelavo poročila ali ocene. Več informacij najdete na
spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/individualne-male-cistilne-naprave/79.
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GREZNICE
Storitev praznjenja greznic izvaja JKP Žalec d. o. o. v sodelovanju s prevozniki, ki imajo registracijo za opravljanje dejavnosti in sklenjeno pogodbo
z JKP Žalec d. o. o.:
• Lednik & Lednik d. o. o., Arja vas 51 b, Petrovče,
• Hidroplanum d. o. o., Kasaze 34b, Petrovče,
• VOC Komunala d. o. o., Cesta Leona Dobrotinška 16, Šentjur.
Več informacij najdete na spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/greznice/8.
V letu 2015 bomo izvajali redno praznjenje MKČN in greznic v naseljih: Arja vas, Gorica pri Šmartnem, Lopata pri Celju, Petrovče, Podlog (Žalec), Sp.
Grušovlje, Čreta, Dobrovlje, Sp. Roje, Zalog, Zaloška Gorica, Zg. Grušovlje, Zg. Roje, Vransko, Polzela, Andraž, Breg (Polzela), Parižlje, Rakovlje, Črni
Vrh, Orla vas, Podkraj (Žalec), Prebold, Topovlje, Trnava, Zakl, Zg. Gorče, Žalec.
KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami (za stanovanjski objekt), je potrebno vložiti vlogo in priložiti priloge. Več informacij najdete na
spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/kmetijska-dejavnost/185.
Žalec, maj 2015 				

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC D. O. O.

041 873 080
www.hop-sp.si
Hlajenje | Ogrevanje | Prezračevanje
Železnik Franc s.p.
Brode 1
franc.zeleznik@siol.net 3305 Vransko

NE SPREGLEJTE

4. KRIŽNIKoV
PRaVLJICNI
FESTIVaL
MoTNIK
5. in 6. junij 2015

Program

www.kam.sik.si | www.motnik.net

CETRTEK, 21. 5. 2015

SoboTa, 6. 6. 2015

Od 16.00 do 19.00
V podružnični šoli Motnik (OŠ Šmartno v Tuhinju)

Ob 10.00
Pod kostanji pred Gostilno Slovan na Vranskem

Predfestivalska delavnica
mag. Anja Štefan:

Vranska pravljična pot
z Ireno Cerar

Za predhodno prijavljene udeležence, ki bodo
sodelovali kot pripovedovalci na Križnikovem
pravljičnem festivalu.

Za družine
Priporočamo za otroke nad četrtim letom starosti
Obisk stare čevljarske delavnice ter čevljarske pravljice
z ustvarjalno igralnico v Schwentnerjevi hiši.
Sodelujejo: Irena Cerar, Alja Viryent Novak, ZKTŠ
Vransko in Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Delavnica pripovedovanja s
pripravo na nastop

PETEK, 5. 6. 2015
Od 16.00 do 19.00
v podružnični šoli Motnik (OŠ Šmartno v Tuhinju)
Ana Duša in Špela Frlic:

Delavnica pripovedovanja
Za predhodno prijavljene udeležence in s plačilom
kotizacije.
Ob 19.00 | dvorana Kulturnega doma Motnik

Jenkret je biv … jen Križnik
Pripovedovalski večer za odrasle
Pripovedujejo: Irena Cerar, Ljoba Jenče, Rok Kušlan,
Breda Podbrežnik, Ciril Horjak, duo Vroča župa;
povezuje Ivanka Učakar
Pozdravni nagovori: mag. Julijana Bizjak
Mlakar, ministrica za kulturo RS Slovenije, častna
pokroviteljica festivala; župan Občine Kamnik Marjan
Šarec in župan Občine Vransko Franc Sušnik
Ob 21.30 | park Pod lipami

Šola za zmaje

Od 13.00 do 15.30 | park Pod lipami

Motniška nagradna
ugankarska pot

Cirkokrog
Gibalna delavnica za odrasle in
otroke
Prvi koraki v cirkuško akrobatiko
Izvajata: Polona Prosen in Kristina Debenjak
Za delavnico so potrebna udobna oblačila in odeja ali
armafleks.
Ob 18.00 | dvorana Kulturnega doma Motnik

Jenkret je biv … jen povžar
Pripovedovalski večer z domačimi
pripovedovalci
Sodelujejo: Marina Drolc (Motnik), Jože Keršič
(Motnik), Vilko Rifel (Črna pri Kamniku), Urh Vrenjak
(Preserje pri Domžalah)

Sprehod po Motniku s spoznavanjem starih
iger, pravljic, z risanjem in razvozlavanjem uganke za
starše in otroke.
Sodelujejo: dijaki in dijakinje GSŠRM, program
predšolska vzgoja, mentorica Mojca Krevs; Špela Regulj
z Me4, Tadeja Pungerčar in pripovedovalci

Častna pokroviteljica festivala je ministrica za
kulturo RS Slovenije mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Ob 16.00 | park Pod lipami

Organizatorji festivala:

Sodelujejo:

Dogajanja v parku

Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik

Turistično društvo Motnik

• Voden ogled Motniške turistične poti
• Predstavitev lokalnih turističnih
ponudnikov in društev
• Ustvarjanje in igre za otroke do večernih ur
Ob 16.00 | dvorana Kulturnega doma Motnik

Jenkret je biv … jen vovk

Kamniške pravljične poti

Pripovedovalsko popoldne za otroke
Odprtje razstave najboljših likovnih del
natečaja Podobe Križnikovih pravljic s podelitvijo
nagrad

Odprtje razstave | ilustracije Polone Lovšin in
Milana Eriča iz knjige Kamniške pravljične poti

Pripovedujejo: Tone Obadič, Ivanka Učakar z duom
Malunca, Špela Regulj

Ognjena predstava | skupina Čupakabra

Ob 17.30 | park Pod lipami

Kulturno društvo Motnik
Irena Cerar
Ivanka Učakar
Prireditev je omogočila:
Občina Kamnik

Zavod za turizem in šport
Kamnik
Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik
Občina Vransko
Zavod za kulturo, turizem
in šport Vransko
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
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NE SPREGLEJTE
Vpis v nogometno šolo NK Vransko
Nogometni klub Vransko ob koncu tekmovalne sezone 2014/15 in koncu tekočega šolskega leta organizira vpis v nogometno šolo, in sicer za otroke
vseh starosti od 7. leta naprej. Vabljeni ste vsi, ki
bi želeli spoznati skrivnosti nogometne igre, ki po
vsem svetu navdušuje staro in mlado.
Skozi vadbo v posameznih starostnih obdobjih se
otrok nauči osnovnih motoričnih gibov, pri vajah z
žogo spozna osnove tehničnega znanja, ki se v višjih kategorijah dopolni s spoznavanjem taktičnih
zahtev, ki jih zahteva igranje modernega nogometa.
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V klubu smo v zadnjih letih storili velik korak naprej pri zagotavljanju pogojev za trening in tekme,
smo eden redkih klubov v regiji, ki ima osvetljeno
travnato površino za trening, pohvale pa dežujejo
tudi za pripravo samega igrišča za tekme. Z obilico vadbenih pripomočkov, ki so na voljo v klubu, je
sama vadba še bolj zanimiva.

Nogometna tekma Vzhod : Zahod
Leto je naokoli in na dan, ko se v Evropi igra finale nogometne
lige prvakov, se na Vranskem igra prav tako pomembna
nogometna tekma Vransko vzhod : Vransko zahod. Zbor igralcev je ob 17.00 pred klubskimi prostori, začetek tekme pa
ob 18.00. Po odličnem obisku nastopajočih v lanskem letu (35
igralcev) si podobni odziv obetamo tudi letos. Lani so zmago
zasluženo odnesli vzhodnjaki z 2 : 0, zahodnjaki pa obljubljajo
revanšo z obrestmi ...
Da bo zadeva še bolj podobna pravi finalni tekmi, bo zmagovalec v zrak dvignil prehodni pokal.
Za pijačo in hrano bo poskrbljeno, tekmo finala lige prvakov
pa si bomo skupaj z navijači ogledali na velikem ekranu. Za vse
sodelujoče igralce so v klubu pripravili majhno presenečenje.
In kar je najpomembnejše: IGRA SE ODVIJA V VSAKEM VREMENU!
Vabljeni vsi ljubitelji domačega nogometa, da navijate za "svoje". Seveda velja to tudi za vse igralce. Dodatne informacije so
na voljo vsak dan v klubu.

Vse informacije so na voljo v prostorih NK Vransko,
ki se nahajajo v stavbi vrtca Vransko - vhod z zadnje
strani, in sicer vsak dan v popoldanskih urah, ali pa
stik po telefonu 040 745 995.
Veselimo se vašega obiska.
Športni pozdrav

OBČINA VRANSKO
VABI NA PRIREDITVE
OB DNEVU DRŽAVNOSTI
sreda, 24. junija 2015
17.00 postavitev in krasitev mlaja na star način
pri osamosvojitveni lipi
na Avtobusni postaji Vransko
četrtek, 25. junija 2015
9.00 pohod in kolesarjenje na Čreto
18.00 maša za domovino v cerkvi sv. Mihaela
na Vranskem
19.00 odkritje spominske plošče Viktorju Lipežu
na pročelju hiše Vransko 27
20.00 osrednja prireditev ob dnevu državnosti
v Športni dvorani Vransko
Kolesarji in pohodniki se zberejo
pred občinsko stavbo.
Pri planinskem domu na Čreti bo za
vse udeležence poskrbljeno s toplim obrokom.

NAPOVEDNIK DOGODKOV - JUNIJ 2015
DATUM

PRIREDITEV

2. 6. 2015
10.30

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

KRAJ

ORGANIZATOR

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

6. 6. 2015
10.00

Križnikov pravljični festival
VRANSKA PRAVLJIČNA POT Z IRENO CERAR IN
OGLED ČEVLJARSKE DELAVNICE VIRYENT

zbor pod kostanji v trgu
Vranskega,
Schwentnerjeva hiša

Matična knjižnica Kamnik v
sodelovanju z Medobčinsko
splošno knjižnico Žalec,
Občino Vransko,
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11)

6. 6. 2015
18.00-23.00

Tradicionalna nogometna tekma
VRANSKO VZHOD : VRANSKO ZAHOD

Nogometni stadion
Videm Vransko

Denis Jesenik
(040 869 227)

13. 6. 2015
17.00

Nogometna tekma ob 60-letnici GZ Žalec
SLOVENSKA VOJSKA : GASILCI

Nogometni stadion
Videm Vransko

GZ Žalec, Sabina Sorčan
(051 382 886)

16. 6. 2015
18.00

Poletna ustvarjalnica z Darjo Kos
CVETNE VILE

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

20. 6. 2015
20.00

Vranski poletni večeri
KVARTET ROGOV AKADEMIJE ZA GLASBO V LJUBLJANI

cerkev sv. Marije Magdalene
na Ločici

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

24. 6. 2015
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
(041 270 546)

25. 6. 2015
9.00

KOLESARJENJE IN POHOD NA ČRETO

zbor pred občinsko stavbo

PD Vransko, Občina Vransko
(041 818 816, 03 703 28 00)

25. 6. 2015
18.00

MAŠA ZA DOMOVINO

cerkev sv. Mihaela
na Vranskem

Župnija Vransko,
Občina Vransko
(03 703 28 00)

25. 6. 2015
19.00

SVEČANO ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE
VIKTORJU LIPEŽU

Nacetova hiša, Vransko 27

Peter Grom, Občina Vransko
(03 703 28 00)

25. 6. 2015
20.00

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Športna dvorana Vransko

Občina Vransko, VSO
(03 703 28 00)

26. 6. 2015
20.00

Vranski poletni večeri
VEČER NAJLEPŠIH DALMATINSKIH PESMI,
VEČER NAJLEPŠIH NARODNO-ZABAVNIH VIŽ

pod velikim šotorom

Klub mladih Vransko
(040 339 977)

27. 6. 2015
20.00

Vransko Summer Night
ROCK ODER, ELEKTRONSKI ODER

pod velikim šotorom

Klub mladih Vransko
(040 339 977)

28. 6. 2015
8.00

KOLESARJENJE PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

start pred hotelom Žalec

ZKTŠ Žalec in Občine
Spodnje Savinjske doline

PRIREDITVE v občini TABOR v MAJU in JUNIJU 2015
petek, 29. maj, ob 10.00
POZDRAV MLEČNI KRALJICI
pred Kmetijsko zadrugo Savinjska dolina v
Taboru
(KZ Savinjska dolina, z. o. o, Hmeljarska
cesta 8, Prebold)
nedelja, 31. maj, ob 9.00
REKREACIJSKO KOLESARJENJE ZA VSE
GENERACIJE
start pred brunarico
(Kolesarka sekcija TVD Partizan Tabor, 040
397 376)

sobota, 6. junij, ob 19.00
GASILSKA MAŠA
cerkev sv. Miklavža na Tisovi gori (Miklavž)
(PGD Loke, 041 388 934)
sobota, 20. junij, ob 19.30
ZABAVNI VEČER Z DRAMSKO SEKCIJO
TELOH
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh, 041 289 748)

četrtek, 25. junij
ob 9.00 POHOD PO PUNTARSKI POTI DO
MEŽNARJEVE DOMAČIJE
izpred KZ Tabor
ob 10.00 PROGRAM V POČASTITEV 		
DNEVA DRŽAVNOSTI
kulturni program: TD Gomilsko
(Turistično društvo Tabor in Planinsko
društvo Tabor, 031 705 469)
nedelja, 28. junij, ob 8.00
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)
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