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OBČINSKI INFORMATOR
številka 123
Vransko, 31. 5. 2016
Na naslovnici: Lovska družina Vransko (arhiv društva)
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

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

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko,
OŠ Vransko–Tabor, Občinska knjižnica Vransko, ŠD Vransko,
PGD Vransko, Župnijska Karitas Vransko, FD Vransko,
Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Rafko Novak
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. 06. 2016.
Prispevke zbiramo do 15. 06. 2016 preko platforme
MojaObcina.si.

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

ZGODILO SE JE ...
PRVOMAJSKO SREČANJE NA ČRETI
Tradicionalno prvomajsko srečanje
na Čreti je bilo letos zaradi slabega
vremena okrnjeno, saj je odpadel
kulturni program pri spomeniku
padlim v NOB. Je pa po običajnem
urniku potekala delavska maša, ki so
se je udeležili verniki z obeh strani
Dobroveljske planote, iz Zgornje in
Spodnje Savinjske doline. Maše sta se

udeležila tudi župana Občine Vransko
Franc Sušnik in Občine Nazarje Matej
Pečovnik, ki sta redkim pohodnikom
na poti oz. srečanju prijateljstva
spregovorila o pomenu prvega maja.
V sodelovanju s PD Vransko in z oskrbnikom planinskega doma na Čreti
je Občina Vransko vsem obiskovalcem doma nudila topli obrok.

Prvi Mednarodni folklorni festival ob 10-letnici delovanja
Folklornega društva Vransko uspel
Bilo je davnega leta 2006. V začetku le
ideja o druženju in plesanju se je kmalu
prelevila v ljubezen do udejstvovanja,
povezanega z ohranjanjem ali s poustvarjanjem plesnega in glasbenega ljudskega izročila. Da, uganili ste, takrat se
je začela pisati zgodovina Folklornega
društva Vransko.
Skozi čas se je ob številnih nastopih,
tako doma kot v tujini, med folklorniki
vzpostavila trdna vez prijateljstva, ki
nas je popeljala do prvega okroglega
jubileja, 10-letnice ustvarjanja. Vsi smo
bili enotnega mnenja. Praznovanje
mora biti nekaj posebnega. Vse naše
sanje se lahko uresničijo, če le imamo
pogum, da jih udejanjimo … In uspelo
nam je.
Ob veliki pomoči sponzorjev in donatorjev smo 21. maja 2016 priredili prvi

Mednarodni folklorni festival na Vranskem.
Folklorno obarvano sobotno popoldne
se je začelo s povorko skozi trg Vransko. Ob glasbeni spremljavi Pihalne
godbe Laško smo se sprehodili vse do
občinske stavbe, kjer smo vsi nastopajoči, ob zvokih diatonične harmonike, skupaj zaplesali »zibenšrit«. Mednarodni folklorni festival je vrhunec
dosegel pozno popoldne, ko so na
odru Športne dvorane Vransko zaplesale folklorne skupine iz Slovenije in
tujine. S plesi in pesmimi, značilnimi
za njihovo območje, so se predstavili
Folklorna skupina Delčevo iz Makedonije, Tržaška folklorna skupine Stu
ledi, Folklorna skupina »Poskočni kozli« iz Avstrije (Trachtengrupe »Die
springende Böcke«, Klagenfurt), Ple-

sna skupina SKD Globasnica iz Avstrije, Folklorna skupina Grifon, KD Folklora Cerklje, Pevska skupina Klasje iz
Cerkelj, Otroška folklorna skupina OŠ
Vransko-Tabor, Starejša folklorna skupina OŠ Vransko-Tabor, Folklorna skupina vrtec Vransko in kot zadnji folklorniki Folklornega društva Vransko.
Ob tej priložnosti se folklorniki Folklornega društva Vransko zahvaljujemo
Stanislavi Škrabar, ki nas je v vseh teh
letih spodbujala, nam dajala nasvete
ter verjela v nas. Zavedamo se, da pot
ni bila lahka. V desetih letih je bilo potrebno veliko vztrajnosti, potrpežljivosti in znanja, da ste v nas spodbudili čut
do ljudskega plesa in ljudske pesmi. Za
vse smo vam iskreno hvaležni.
Folklorno društvo Vransko
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ZGODILO SE JE ...
DEDIŠČINA NI STROŠEK, JE INVESTICIJA
udeleženk. Na prvi delavnici konec aprila je arheologinja in muzeologinja, ddr.
Verena Perko, predavala o dediščini –
kako širok pojem je dediščina, kako jo
moramo negovati in biti ponosni nanjo,
saj je vez med preteklostjo in sedanjostjo in, kar je najpomembnejše – dediščina
pripada vsem. To je le nekaj poudarkov
iz njene res zanimive predstavitve.
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V februarski številki Občinskega informatorja smo vas na Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko povabili
na delavnico Predstavljanje kulturne
dediščine in pripovedovanja v turizmu. Delavnice se je udeležilo sedem

Drugo srečanje v Schwentnerjevi hiši
je bilo v začetku maja, ko je imela taktirko delavnice v rokah slovenistka in
direktorica kamniške knjižnice, mag.
Breda Podbrežnik Vukmir. V tem delu

delavnice so bile štiri ure namenjene
izbiri besedila, katere elemente naj vsebuje zgodba, da bo pritegnila (obiskovalce turističnih znamenitosti) in kako jo
interpretirati. Udeleženke so se seznanile s primeri, nato pa z vajami trenirale
veščine dobrega govornega nastopa.
Vse so se strinjale, da so takšne vaje vedno dobrodošle, saj smo pogosto – zlasti
v turizmu – izpostavljeni nastopanju. In
če z njimi za začetek izgubiš tremo, je že
to veliko. To pa najlažje odženeš, če se
dobro pripraviš.

TEKAŠKA DELAVNICA Z URBANOM PRAPROTNIKOM
V ponedeljek, 23. maja, se je 21 tekačic in tekačev zbralo pri
Športni dvorani Vransko na tekaški delavnici s tekaškim trenerjem Urbanom Praprotnikom. Na triurni delavnici so
spoznali, kako do lahkotnejšega tekaškega koraka, pravilne
tehnike dihanja, kako se izogniti poškodbam, kako izbrati
tekaške copate in seveda teči z večjim veseljem.
Tekačice in tekači pa so dobili tudi domačo nalogo. In ta je, da
vsak posameznik navduši vsaj enega prijatelja za tek oz. za
sprehod s tekom.

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE NOVAK
Ob 25. obletnici delovanja sirarne smo
v soboto, 14. 5. 2016, pripravili na naši
kmetiji dan odprtih vrat. Obiskovalcem
smo pokazali, kako živimo in delamo
in tudi, kaj delamo, saj so naše proizvode lahko tudi poizkusili. Malo nam je
ponagajalo vreme, pa se nismo dali, saj
nam vreme narekuje ritem mnogokrat
tudi pri vsakdanjem delu.
Rafko Novak

Prva razstava Vladimirja Rančigaja
V Schwentnerjevi hiši na Vranskem bo
do 31. avgusta odprta razstava akvarelov Vlada Rančigaja, doma z Vranskega.
To je njegova prva samostojna razstava.

Na odprtju je o avtorju in razstavi govorila Tanja Goropevšek iz ZKTŠ Vransko in
med drugim poudarila, da ima življenje
polno izzivov. Če so povezani s človekovo nadarjenostjo, lahko prerastejo v
hobi in zapolnjujejo prosti čas, v katerem se ne dela, ampak uživa.
Vlado Rančigaj je imel v življenju polno
užitkov. V mladosti je užival v glasbi in
turizmu, v pokoju mu je v največje veselje likovno ustvarjanje. Ob tem še vedno
rezbari, modelira, restavrira, obdeluje
jajčne lupinice. Slikarsko tehniko je izpopolnjeval pri akademskem slikarju
Juriju Kravcovu, za akvarel, s katerim se
predstavlja na prvi samostojni razstavi,
pa ga je navdušila mentorica Magda

Posedel. V akvarelu slika pokrajino in
tihožitja.

Odprtje razstave, na katerem so se
zbrali avtorjevi številni prijatelji in ljubitelji te umetnosti, sta popestrila kitarista Gal Rančigaj in Matjaž Kreča, razstavo
pa je odprl župan Občine Vransko Franc
Sušnik.
T. T.

ZGODILO SE JE ...
Zaslužnim ob prazniku 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, z razstavo živine in veliko ljudsko veselico.
Na slavnostni akademiji v Športni dvorani Vransko je imela slavnostni govor
ravnateljica OŠ Vransko-Tabor Majda
Pikl, ki je največ govorila o razvoju šolstva v Občini Vransko. V nadaljevanju
je nastopil Mešani pevski zbor LIvRA,
Folklorna skupina iz Delčeva in ob kon-

cu Folklorna skupina Vransko, ki praznuje 10. obletnico obstoja. Na ogled je bila
tudi 8. razstava ročnih del Vezilj Snežinka Vransko in likovnih članov Univerze
za tretje življenjsko obdobje. Na slovesnosti so podelili tudi letošnja priznanja
Občine Vransko.
Grb Občine Vransko sta prejela Edvard
Novak za dolgoletno uspešno delovanje v župniji in prispevek pri izgradnji
komunalne infrastrukture in Mirko Razboršek za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti in lovski družini;
plaketo Občine Vransko Lovska družina Vransko ob 70-letnici delovanja in

Oratorij Vransko za večletno uspešno
vključevanje otrok v počitniške dejavnosti; Priznanje Občine Vransko so prejeli:
Marija Granda za dolgoletno uspešno
delovanje na področju prostovoljstva,
Liljana Vanda Druškovič za dolgoletno
uspešno delovanje na področju prostovoljstva, Jože Juhart za dolgoletno
uspešno delovanje na področju vokalne
glasbe in Martin Kajbič za dolgoletno
uspešno delovanje v lokalni skupnosti in
prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture.
T. T.
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ZGODILO SE JE ...
Po 7760 km srečno doma
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Dva dni prej, kot so načrtovali, so se
domov vrnili štirje avanturisti, člani
Avto moto kluba Savinjska dolina iz
Vrbja pri Žalcu, ki so se na načrtovano 8 tisoč kilometrov dolgo pot v
Maroko in nazaj odpravili z mopedi
15. aprila letos. To so Bojan Žolnir,
Andrej Čehovin, Dušan Pungartnik
in Frenk Železnik. Na poti domov so
se za nekaj časa ustavili tudi na Polzeli, kjer so nogometno tekmo igrali
župani Slovenije in Hrvaške, ob prihodu v Vrbje so jih kot prvi pričakali z
curkometom vrbenski gasilci, za njimi
pa domači, številni prijatelji in drugi, ki
so pripravili tudi pogostitev, tako da
so se vrli motoristi najprej okrepčali. V
imenu vseh jih je nagovoril Milan Vogrinc, ki je motoriste ves čas spremljal
in obveščal krajane Vrbja.
Na koncu poti, dolge 7760 kilometrov, so vtise šele zbirali in verjetno bo trajalo kar nekaj časa, da bodo
celo potovanje, ki je bilo, kot so dejali,

zelo naporno in polno raznovrstnih
dogodivščin, strnili v zgodbo.
Bojan Žolnir, ki je kot mehanik skrbel
za dobro delovanje motorjev, je dejal,
da večjih okvar ni bilo, imeli pa so tri
gumidefekte, popraviti je bilo treba
sklopko, zamenjati tri »zajle« za sklopko, dve žarnici, skratka noben poseg
ni trajal dlje kot 15 minut. Zaradi tega
so potovanje končali dva dni prej, torej v 22 dneh. Tudi večjih zdravstvenih
težav ni bilo. Trije so imeli dva dni drisko, za kar pa je imel Dušan zdravila,
tako da je težava hitro minila.
Nekaj težav so imeli v Španiji tudi s
policijo, ker so se potem, ko je ceste,
po kateri so se vozili, zmanjkalo in se
je prelevila v avtocesto. Po njej pa se ni
dovoljeno voziti z mopedi. Grozila jim
je globa 800 evrov, ki so jo z »barantanjem« znižali na 200 evrov. Tudi na
prikolico so imeli policisti pripombe,
pa so se vrli mopedisti naredili malo

neumne, kot da nič ne razumejo, in
policisti so popustili. Presenetilo jih je
veliko število policistov in vojakov v
Maroku, kjer stojijo v vsakem križišču,
celo šotore imajo postavljene, da lahko tudi prenočijo.
Zgovoren pa je bil tudi član odprave
Dušan Pungartnik, ki so ga v Španiji pretresli več tisoč kvadratnih kilometrov veliki rastlinjaki, pokriti z
belo folijo, kjer gojijo paradižnike. Ta
iznakažena podoba dežele ga je tako
presunila, da je sklenil, da nikoli več
ne bo jedel španskih paradižnikov.
Glede načrtov za prihodnjo mopedijado pa je dejal: “Če bi me o tem vprašali pred tremi dnevi, bi rekel nikoli več
nikamor z mopedom, danes pa že
razmišljam, kam. Ali proti vzhodu,
morda severu, pa celo preko luže, na
motoristom tako ljubo Route 66.
T. T.

Telo in prostor
V Savinovem likovnem salonu bo do
28. maja odprta razstava del učencev
devetih osnovnih šol Spodnje Savinjske doline z naslovom Telo in prostor,
na kateri 240 učenk in učencev razstavlja več kot 200 del, ki so jih ustvarili pod vodstvom 32 mentoric in
mentorja.

Letošnjo razstavo sta pripravili
likovni pedagoginji Angela Pintar iz
OŠ Šempeter v Savinjski dolini in Regina Mratinkovič iz OŠ Polzela, ki sta
opravili zahtevno delo. Pri tem so
jima pomagali tudi zaposleni na ZKŠT
Žalec. Ob odprtju je zbrane učence,
njihove mentorice in ravnatelje, župa-

na Občine Žalec Janka Kosa, direktorja ZKTŠ Matjaža Juterška pozdravil
v imenu ZKŠT Žalec Uroš Govek, o
likovni ustvarjalnosti razstavljavcev
pa je govoril umetnostni zgodovinar
Matija Plevnik in med drugim poudaril:
»Letošnji naslov skupinske razstave
osnovnošolcev je Telo in prostor. Glede
na osvojeno likovno znanje in starostno stopnjo so osnovnošolci razmišljali
o telesu in njegovem odnosu do prostora, o prostoru v telesu, o telesu, ki
ustvarja prostor, o prostoru, ki ustvarja
telo, o prostorskem oblikovanju. Vsa ta
razmišljanja pa so nato prelili v likovne
medije, ki so v maju v razstavišču že
pregovorno pestri. Enakovredno so
zastopani slikarstvo, kiparstvo, umetna obrt, arhitektura, fotografija kot
novi medij in njihove kombinacije.
Učenci so med poukom likovne vzgoje
dobili likovne naloge, ki so jih po svoje
predelali in pri tem ustvarili prave male
umetnine. Tako v razstavnem prostoru

sobivajo vse likovne tehnike in likovne
zvrsti ter v svoji barviti mnogoterosti
kažejo na svet, kot ga vidijo in dojemajo osnovnošolci.
Celotna razstava je zgledno opremljena z informacijami, saj je vsako likovno delo med drugim podnaslovljeno
z avtorjem/avtorico, naslovom dela, s
tehniko, v kateri je delo nastalo, in z
likovno nalogo, s katero so učenci usvojili določeno likovno znanje. Poudariti
je treba, da ta in podobne razstave niso
namenjene temu, da bi razglasili zmagovalce ali grobo kritizirali usvojeno
likovno znanje, temveč ste zmagovalci
pravzaprav vsi, saj ste usvojili določeno
znanje, vrline in spretnosti …«
V kulturnem programu sta s harmoniko nastopila Tina Leskovšek in Luka
Marovt, učenca GŠ Risto Savin Žalec,
priznanja učencem in mentorjem pa
sta podelila župan Janko Kos in umetnostni zgodovinar Matija Plevnik.
T. T.

ZGODILO SE JE ...
Bralo 259 starejših Savinjčanov
V ponedeljek, 9. maja, je bila v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec
zaključna prireditev projekta branja
starejših Savinjčani beremo 2015/2016.
V projektu je letos sodelovalo 259
bralcev šestih občin Spodnje Savinjske
doline (Braslovče, Polzela, Prebold,
Vransko, Tabor in Žalec). Izbirali so z
bogatega seznama knjig, ki ga je pripravila Medobčinska splošna knjižnica
Žalec, vključeval pa je dela slovenskih
in tujih avtorjev.
Na zaključni prireditvi, ki sta jo v dvoj-

cu povezovala direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda
Železnik in Franci Podbrežnik, glasbenik in moderator, je bila večina
bralcev, včlanjenih v projekt, nekateri
župani občin, ki sodelujejo v projektu, direktorji javnih zavodov Občine
Žalec, ravnatelji osnovnih šol Spodnje
Savinjske doline, predstavnica MZK
RS dr. Helena Jaklitsch in drugi vabljeni. Gosta prireditve sta bila pisatelj
Tone Partljič in pisateljica Maja Gal
Štromar, katerih dela so brali v projektu. Duhovito predstavitev gostov so

dopolnjevale balerine Glasbene šole
Risto Savin Žalec. Bralce je nagovoril
župan Občine Žalec Janko Kos, bibliotekarka Irena Štusej, zadolžena za
projekt branja, in predstavnica ministrstva dr. Helena Jaklitsch. Večer je
zaključila glasbena gostja Nina Pušlar
z nekaterimi pesmimi iz muzikala
Cvetje v jeseni ter še z drugimi.
Vzdušje so iz dvorane prenesli na
pogostitev in druženje v avli, kjer so se
bralci zadržali še dolgo v večer.
T. T.
7

After eight v žalski knjižnici

22. aprila so tudi v Medobčinski splošni
knjižnici Žalec povabili obiskovalce na
prireditev v okviru projekta Noč knjige, v katerem slovenske splošne knjižnice na svoj način proslavijo 23. april,
svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Prireditve so namenjene promociji
branja, založništva in zaščiti avtorskih pravic. V Žalcu so prireditev poimenovali After eight v žalski knjižnici.

Metino ploščico, oblito s čokolado, so
prvič izdelali v Angliji leta 1962. Bila je

edina slaščica, ki so si jo lahko privoščili
po večerji oz. po osmi uri. After eight,
torej. Tudi v žalski knjižnici so se dobili
po osmi uri. Obiskovalci so prišli v prostor, osvetljen s plameni sveč. Z okusom
po meti in čokoladi so poslušali predavanje Tomaža Majcna Britanske legende. Sledilo je sladkanje s čajem in sadnim kruhom zeliščarice Fanike Burjan.
V nadaljevanju večera je ljubiteljica in
poznavalka Williama Shakespeara Lucija Cestnik iz Vrbja pri Žalcu tankočutno interpretirala nekaj sonetov avtorja

v angleščini in slovenščini. Njena je bila
tudi predstavitev življenja W. Shakespeara, ki prinaša nemalo izzivov za
razmišljanje in pogovor. Vsak od obiskovalcev je prejel v rolico zavit sonet
in marsikdo se je po premisleku odločil
in ga interpretiral zbranim. Malo pred
dvaindvajseto uro se je knjižnica od
obiskovalcev poslovila z zanimivim
prepletom naslovov avtorjevih dram
in sonetov.
T. T.

ZKTŠ
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• domače salame
• klobase
• slanina
• vratovina
• ocvirki
• sv. mast
• pašteta …
Delovni čas:
PO 10.00-14.00
TO 10.00-14.00
SR 10.00-14.00
ČE 12.00-16.00
PE 10.00-14.00
SO 10.00-12.00

• marmelade
• čaji
• sirupi
• tinkture
• kapljice
• temna čokolada
s hmeljem
• testenine
• mila …

TIC Vransko I Vransko 25 I 3305 Vransko
S www.zkts-vransko I E zkts.vransko@gmail.com
T 041 919 829

ZKTŠ / NE SPREGLEJTE

Vranski poletni večeri 2016
oživimo kulturno dediščino
Nastopili bodo:
Žiga Brank, violina
cerkev sv. Jeronima na Taboru, 4. 6. 2016 ob 20.00
Gregor Fele, baročni violončelo, Domen Marinčič, čembalo
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici, 25. 6. 2016 ob 20.00
Anja Gaberc, harfa
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku, 16. 7. 2016 ob 20.00
Gašper Primožič, harmonika, Andrej Zupan, klarinet, Nataša Zupan, sopran
Schwentnerjeva hiša, 27. 8. 2016 ob 20.00
Sekstet klarinetov Panars
cerkev sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu, 17. 9. 2016 ob 20.00
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KNJIŽNIČNA STRAN

NAPOVEDUJEMO V JUNIJU:
• torek, 7. in 21. junij 2016, ob 10.00:
						
• četrtek, 2. junij 2016: 			

Bralno druženje v Našem domu
Vrtec na obisku, po dogovoru
Četrtošolci na obisku
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

ZGODILO SE JE ...
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Predavanje Robija Špilerja in Tjaše Štruc »MANJ JE VEČ«
Kako malo je treba za srečo in svobodo sta v četrtek, 19. 5. 2016, v
Medobčinski splošni knjižnici Žalec pripovedovala Tjaša Štruc in Robi Špiljar.
S postavitvijo mobilne hiške sta že pri 23-ih letih zaživela s polnimi pljuči in
tako vsak dan občutita brezmejno svobodo. Njuno načelo, ki ju vodi skozi
življenje je – manj je več. Manj gonje za materialnostjo jima ponuja več
pozitivnih občutkov. Prebila sta sivo
cono udobja in naredila korak k svobodi.
Živita na 17 m2, brez tekoče vode, brez
hladilnika, pečice in televizije. Imata pa
velik vrt, na katerem si pridelata toliko
hrane, da jo še delita z drugimi. Kljub
mladosti sta s svojimi nasveti in s svojim življenjem odličen zgled in izjemna motivacija.
Pravita, da notranjo srečo lahko najde vsak, le upati si mora.
Pravljična ura s poustvarjanjem
Na majski pravljični uri smo potovali po svetu … s krompirjem. Ja, prav ste prebrali. Spoznali smo Irfana, krompirčka iz
Egipta, ki je pripovedoval o načinu pridelave krompirja v Egiptu. Povedal nam je, da so ga obilno zalivali, mu dodajali
umetna gnojila, ga škropili s strupi … nato pa še zamrznili. In to večkrat. Ravno nasprotno se je godilo Andreju, krompirčku
iz Savinjske doline, ki je bil posajen v ekološkem vrtu. Nežno so ravnali z njim, celo prepevali so mu!
Na pravljični uri nam je krompirjev škrat, kateremu je glas posodila Darja Cekin, razložil tudi vse o zgradbi in vzgoji
krompirja. Tako dobro smo se spoznali s krompirjem, da smo ga na koncu še pokusili. Ja, prav zares smo si privoščili
slasten pečen krompirček.

Knjižne novosti
Za odrasle:
• Pich A. R., R.: Kako biti srečen z 1, 2, 3 … otroki?
• Lewis, C. S.: Štiri ljubezni
• Puhan, T.: Diši po praznikih
• Konc A., A.: Rdeča kapica v eseju na maturi
• Henigman, A.: Vrtnarček: enostavni napotki za
ekološko vrtnarjenje
• Lončar, S.: Sveža zelenjava 365 dni
• Marič, S.: Lepe in zdrave s pomočjo narave
• Vider, V.: Jaz-ti moža in žene
• Holz, F.: Skrivnosti aboridžinskega zdravljenja
• McEwan, I.: V imenu otroka
• Kenner, J.: Usliši me
• Ruiz, M.: Tolteška umetnost življenja in smrti
• Kezele, A. P.: Izničenje faktorja karme

Mladina:
• Suhodolčan, P.: Tina in medvedja moč
• Goscinny, R.: Dan norcev
• Gombač, Ž.: Živa in stiška kneginja
• Pilkey, D.: Kapitan Gatnik in senzacionalna saga
silnega smrduha
• Franciscus: Dragi papež Frančišek
• Šijanec, B.: Anika in njene skrinjice
• Jarman, J.: Ljubek star lev
• Podgoršek, M.: O gosenici, ki je želela postati
plesalka
• Emiliani, L.: Avtomobil Čarli
• Matos, P.: Krompirjevo popotovanje
• Davis, J.: Garfield: He, he
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Učenci Osnovne šole Vransko-Tabor so tokrat gostili
folkloriste iz Delčeva.
Preko projekta Prostovoljstvo brez
meja, ki smo ga imeli pred dvema letoma, so ostale vezi. Učenci naše šole
so z velikim veseljem gostili Folklorno
skupino iz Delčev, mesta v Makedoniji,
ki je prišla na Vransko na Folklorni festival in 10. obletnico Folklornega društva Vransko. V štirih dneh druženja so
se stkala nova prijateljstva, saj smo
skupaj obiskali Schwentnerjevo hišo,
Muzej motociklov in ostale znamenitosti našega kraja, potem pa vso soboto skupaj tkali festival. V nedeljo smo
obiskali našo prestolnico in potem pri
gasilskem domu na Vranskem povezali
šport, ples in dobro hrano. Sonce je že
zašlo, ko so otroci odšli do svojih gos-

titeljev in kramljali še pozno v noč.
Zjutraj smo v slovo pred našo šolo
zaplesali še na makedonsko in slovensko ljudsko glasbo, ki so jo zaigrali
Makedonci in potem z nekaj solzami
prijateljem pomahali v slovo. Slovo ni

bilo pretežko, saj se bomo ponovno
srečali v Makedoniji že drugega junija,
ko 18 učenk naše šole odhaja na nastop v Delčevo, in sicer na festival sodobnega plesa.
Maja Jerman
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Tretješolci: Z lokalcem v Celje in z vlakom na Polzelo
smo si kupili vozovnice za vlak.
Peljali smo se do Polzele. Izstopili smo in šli na kombi. Všeč mi
je bilo, ko smo spraševali branjevce in branjevke.
Val Radulj, 3. a

11. 5. 2016 smo imeli tehniški dan promet. S šolskim kombijem smo se peljali do Šempetra. Potem smo šli na lokalni avtobus, kjer smo kupili vozovnice.
Prišli smo v Celje. Tam smo si ogledali
železniško postajo. Spoznali smo
sprevodnika, strojevodjo in prometnika. Ugotovili smo, da ima železnica podhod, tri perone, šest tirov in
kontrolni stolp. Potem smo šli na avtobusno postajo. Tam je bilo veliko
avtobusov in peronov. Ogledali smo
si vozni red za Vransko. Šli smo tudi
na tržnico. Tam smo spraševali branjevce in branjevke, od kod je kakšno
sadje oziroma zelenjava. Na koncu

Najprej smo odšli na šolski kombi. Imel je samo 18 sedežev,
zato štirje niso mogli na isti
kombi. S kombijem smo se peljali do Šempetra. Tam smo počakali
na avtobus. Potem smo vstopili na
avtobus. V njem smo kupili vozovnico. Sedel sem z Dominikom. Do Celja
je bilo dvanajst postaj. Potem smo šli
na prvi peron. Tam smo jedli in pili.
Potem smo šli v podhod in prišli na
tretji peron. Tam smo videli zunanjega prometnika. Videli smo parno lokomotivo in šli v kontrolni stolp. Tam
smo videli še notranjega prometnika.
Šli smo na tržnico. Pri tržnici smo videli zapor. Potem smo se vrnili nazaj
na železniško postajo. Moj ati nam je
uredil, da smo šli v strojevodjevo kabi-

no. Všeč mi je bilo, ko sem bil v kabini
pri strojevodji. Ta dan bi še kdaj ponovil.
Gašper Orehovec, 3. a
Včeraj smo imeli tehniški dan. Zjutraj
nas je kombi odpeljal do Šempetra.
Ko smo se pripeljali do Šempetra, nas
je odložil na postajališču. Na postajališču nas je pobral avtobus in nas
odpeljal v Celje na železniško postajo.
Tam smo pojedli malico. Potem smo
odšli v podhod. S prvega perona smo
odšli na tretji peron. Obiskali smo
kontrolni stolp. Po ogledu kontrolnega stolpa smo si ogledali železnico,
železniške tire, tračnice. Ogledali smo
si tudi parno lokomotivo. Potem smo
odšli na tržnico. Dobili smo učne liste
in spraševali, od kod je sadje in zelenjava in koliko je cena. Odšli smo spet
na železniško postajo. Tam smo kupili
vozovnice do Polzele. Z vlakom smo
se odpeljali na Polzelo. Dan mi je bil
všeč.
Matic Dobrovnik, 3. a

TRETJEŠOLCI SMO IZDELALI PAPIR
V petek, 13. 5. 2016, smo imeli tretješolci tehniški dan. Pri pouku na dan
Zemlje smo se odločili, da bi iz starega
papirja naredili nov papir. Komaj smo
dočakali ta dan, da smo se lahko preizkusili v izdelavi. Več o dogodku so
zapisali tretješolci.
Danes smo morali v šolo prinesti

časopisni papir in skledo. Na začetku smo pisali, kaj vemo o papirju. Še
pred tem smo se razdelili v skupine.
V skupini sem bila z Lucijo, Beti in Alino. Drugo uro smo vzeli časopis in ga
natrgali na male koščke. Nato nam je
gospa Maruša na koščke papirja nalila
vročo vodo. Vodo in papir smo zmešali. Ko smo končali, smo imeli malico.

Za malico je bila pica. Po malici smo
morali narediti miselni vzorec. Ta čas
se je papir namakal v vodi. Gospe so
s paličnim mešalnikom zmešale in
razdrobile papir, da je nastala papirna
kaša. Potem smo delali papir. Papirno
kašo smo dali na mrežico, ga stisnili in
odcedili. Trikrat smo ga dali na časopisni papir, da se je malce odtekel, in

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
ga popivnali s krpo. Papir smo dali na
časopis, na pladnje in ga obtežili s knjigami. Zdaj se suši. Nato smo ostanke
kaše porabili za izdelavo papirnatih
skled. Ta dan nam je bil všeč. Imeli
smo se fajn.
Domen Dolar, Maša Cizej,
Val Radulj, Nejc Novak, 3. a
Danes je bil tehniški dan. V šolo smo
morali prinesti skledo in 1 kg časopisa.
Dan se je začel tako, da smo se najprej

razdelili v skupine, dobili plastično posodo, v katero smo morali v skupini
natrgati časopisni papir. Potem je bila
malica. Po malici smo lahko vsi poskusili premešati časopis s paličnim
mešalnikom ali kuhalnico. Potem smo
dobili liste s članki na temo, kako lahko varčujemo s papirjem. Po branju
smo morali narediti miselne vzorce o
prebranem in jih predstaviti. Ko smo
končali, smo iz papirne kaše v skupini
naredili dva lista in papirnato skledo.

Po koncu smo morali vse počistiti in
opisati današnji dan.
Gloria Vovk, 3. a

NEPOZABNA DOŽIVETJA V NARAVI
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V vrtcu Vransko se zavedamo naravnega bogastva v obliki neokrnjene
narave, ki nas obkroža. Veliko časa
preživimo v naravi, kjer se otroci ustvarjalno igrajo, spoznavajo živo naravo, pojave ter jim omogočamo pozitivna doživetja v naravi. V sklopu ciljev
predšolske vzgoje je tudi doživljajska
vzgoja, ki jo uresničujemo preko pestrih dejavnosti v naravi.

nabodli. Zakurili smo pravi taborni
ogenj ter si na njem spekli jabolka.
Obudili smo tudi nekaj spominov na
stare čase, ko je bilo kurjenje in peka
na ognju vsakodneven obred.

Zanimiv okus pečenih jabolk so popestrili še črni brki, ki smo jih imeli po
slastni malici, saj so nas dobro nasmejali.
Ob koncu smo poskrbeli tudi za varnost ter ogenj pogasili z vodo in s peskom.
Mentorice: Branka, Laura in Nuša,
skupini 3–5 let in 4–6 let

Eno od teh doživetij je bila tudi peka
jabolk ob Bolski. Na obrežju reke smo
poiskali palice, na katere smo jabolka

MEDNARODNI PROJEKT Head in the Clouds na Slovaškem
si z njimi dopisujejo, izmenjavajo ideje
ipd.

OŠ in Vrtec Vransko-Tabor sodelujemo v triletnem mednarodnem projektu, preko katerega otroci poglabljajo
znanje na področju naravoslovja,
spoznavajo druge evropske države,

Ob polletju evalviramo preteklo delo
ter si zadamo dejavnosti za naprej.
V projekt je vključenih osem držav,
tokrat so nas gostili strokovni delavci
na Slovaškem. Strokovnega srečanja smo se udeležile štiri strokovne
delavke našega zavoda. V petih
dneh smo se seznanile z njihovim
šolskim in vrtčevskim sistemom, na
delavnicah smo evalvirali preteklo
delo ter določili dejavnosti za naprej.
Z osnovnošolci smo odšli na dve ekskurziji, ki so jih organizirali v okviru
tega projekta. Nekaj časa je ostalo

tudi za druženje, kjer smo spoznavali
vzgojno-izobraževalne sisteme drugih držav ter njihovo kulturo.
Vsebine, ki smo jih načrtovali za naprej, strokovni delavci že podajamo
otrokom, jih navdušujemo z novimi
znanji o oblakih in ekstremnih vremenskih pojavih, marsikaj pa vedo
otroci že sami, tako da tudi oni učijo
nas.
Maja Jerman, Stanka Tominšek
Kužnik, Katja Završnik
in Anuška Križnik

OSVAJANJE PLEZALNE STENE S ŠPORTNIMI PLEZALCI
Ob poti na Briše smo v začetku aprila naleteli na tri plezalce, ki so osvajali
plezalno steno na Vranskem. S svojim
navdušenjem so nam predstavili ta
izredno adrenalinski šport. Dogovorili
smo se za dodatne »inštrukcije«, tudi
preizkus v plezanju.
Tako smo se v torek, 19. 4. 2016, iz vrtca odpravili do plezalne stene, kjer sta
nas pričakala g. Iztok Kolenc in g. Matic
Vožič, pod okriljem Akademije za športe

v naravi - SAVINJA. Dobro smo se ogreli in razmigali svoja telesa. Ko smo stali
pred mogočno steno, starim kamnolomom, ki ga je čas izoblikoval v primernega za plezanje, smo tiho in z zanimanjem
napeli ušesa. Gospoda Iztok in Matic sta
dajala pomembne napotke. Otroci so se
gnetli za prva mesta v kolonah pri preizkušanju plezanja. Pogumnim in samozavestnim posameznikom sta nadela
plezalni pas in čelado, jih pripela na vrv
in osvajanje plezalne stene se je začelo.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
Na inštrukcije sta se odpravili skupini
3-5 let in 4-6 let. V plezanju se je preizkusilo kar nekaj otrok, tisti vztrajni,

brez strahu in izredno motivirani, so
se v steno podali večkrat. Inštruktorja sta morala krepko zavihati rokave.

Usmerjala, spodbujala in varovala sta
iskrive vedoželjneže. Bila sta prijazna,
potrpežljiva in uspelo nam je.
“Bilo je perfektno,” je dejala ena od
deklic.
Tudi drugi, sprva opazovalci in navijači,
so hitro našli delo zase. Raziskovali
so podrto drevo, opazovali njegove
mogočne, razvejane korenine, se
skrivali, plezali in premagovali naravne ovire. Prepletali so vrvi, vezali in
se urili v sodelovanju.
Hvala Akademiji za športe v naravi, g.
Iztoku in g. Maticu za neprecenljivo
izkušnjo.
Branka, Laura, Tatjana in Matej

Ogled Centra eksperimentov Maribor
V sredo, 20. 4. 2016, smo se v okviru
mednarodnega projekta Head in the
clouds z nekaterimi učenci udeležili ogleda Centra eksperimentov v Mariboru.
Ob 11.30 smo odšli na kosilo. Ob 12. uri nas
je pred šolo čakal avtobus. Na njem so že
bili učenci Osnovne šole Tabor z gospo
Danijelo. Učence naše šole sta spremljali
gospa Klavdija in gospa Polona.
Usedli smo se in peljali proti Mariboru. Ko
smo prišli do hiše eksperimentov, smo
se razdelili v dve skupini. Midva sva bila
v tisti, ki si je najprej pogledala eksperimente. Na začetku smo si pogledali vse
eksperimente. Ulegla sva se na posteljo
z žeblji, kjer naju je najprej malo zabolelo, nato je bil občutek tak, kot da bi te
nekdo masiral. Lotili smo se sestavljank,
ki so jih nekateri hitro sestavili, drugi pa
ne. Z Nežo sva šli do ogledala, kjer se je
v enem pravokotniku videl en del Nežinega telesa in nato en del mojega. To se
je ponavljalo, dokler ni postal človek, ki
je bil pol jaz in pol Neža. Kolesarila sem

kolo, s katerim sem proizvajala električno
energijo za žarnice. S prijatelji smo odšli v
omaro, kjer se je v ogledalih videlo samo
nas. Odsevajo naša telesa, zato je videti,
kot da je 10 enakih ljudi kot jaz. V centru
imajo tudi stezo za avte, ki jo poganjaš z
vrtenjem ročice, tako so si vsi fantje želeli preizkusiti ta eksperiment. Poskusila
sva preizkus, pri katerem moraš spraviti
žogo po klančini na približno 10 stopinj
do vrha.
Preizkusila sva tudi poskus, pri katerem
so zelo majhne žoge v posodi. Ko posodo prevrneš, se žogice razvrstijo tako,
da nastanejo stopničke. Največ žogic je v
sredini, najmanj pa v zadnjem delu stopničk.
Ko smo končali z ogledom, smo se
zamenjali. Mi smo šli v drugo učilnico,
kjer nam je druga gospa predstavila meteorologijo. Naredili smo barometer iz
skodelice, razrezanega balone, slamice
in gumice. Predstavila nam je tudi, kako
nastane toča, sneg, dež ali nevihta. Naj-

bolj zanimiv se mi je zdel proces toče, saj
ta proces kroži. Snežinka rabi, da pride
na zemljo od ene do treh ur, odvisno od
tega, kako je velika. Rešili smo učne liste,
ki smo jih dobili. Doma smo si jih morali
nalepiti v zvezke. Ko je bilo predavanja konec, smo odšli še enkrat pogledat
eksperimente, saj je ostal čas. Po koncu
ogleda smo obiskali restavracijo s hitro
hrano. Naročili smo si, kar smo si želeli.
Okrog petih smo se odpravili domov. Bili
smo utrujeni in na žalost smo nekateri
imeli domačo nalogo. Ko smo prišli na
Vransko, so nas pred šolo čakali starši.
Takoj smo jim povedali o vsem, kar smo
si ogledali. Bilo nam je zelo všeč in upava,
da bomo kdaj šli s starši v hišo eksperimentov, ki je v Ljubljani. Bilo je super!
Nadja Žuna in Martin Cekin, 5. b
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SKUPINA TRETJEŠOLCEV ZASEDLA 3. MESTO NA DRŽAVNEM NIVOJU
V četrtek, 21. 4. 2016, je na Osnovni šoli
Vižmarje Brod potekal 13. tradicionalni
festival Microsoft PowerPoint Wars za
osnovne šole na državnem nivoju.
Na tekmovanju so sodelovali učenci 3.
a-razreda Val Radulj, Matevž Grmšek,
David Brezovnik in Domen Dolar, ki so
v okviru računalniškega krožka pod
mentorstvom Katje Završnik in Polone
Vodičar izdelali animacijo z naslovom

Dnevnik malega parnika. Animacijo so
izdelali v okolju Powerpoint. Komisija
je ocenjevala scenarij, oblikovanje,
privlačnost, barve, kompozicijo (oblikovno-estetski videz), ustvarjalnost, kreativnost, izvedbo, kakovost, izbrane gradnike, zahtevnost (obvladovanje orodja).
V svoji kategoriji, torej kategoriji od 1. do
4. razreda, so zasedli odlično 3. mesto na
državnem nivoju.

Šola v naravi s tečajem plavanja za četrtošolce – Žusterna 2016
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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 11. 4. do 15. 4.
2016 v Žusterni pri Kopru. Učenci so bili
pet dni zelo aktivni in prizadevni.
Hrana in nastanitev
Hrana v hotelu je bila kar dobra. Vedno
sem se najedla. Zelo okusno mi je bilo
kosilo s testeninami (pentlje) z mesno
omako. To sem predlagala tudi mamici,
da naj mi kdaj skuha. Nikoli več pa ne bi
jedla grahove juhe, ker mi ni bila dobra.
Za zajtrk smo jedli paštete, marmelade,
jogurte in različne vrste kruha. Za pijačo
smo si lahko izbrali čaj, mleko ali kakav.
Seveda smo jedli tudi ribe, makarone, solate in krompir. Za večerjo je bila vedno
sladica.
Nastanitev v hotelu je potekala zelo hitro.
Gospa Simona nam je priskrbela ključe.
Gospe so nam zelo natančno razložile,
kako se naj namestimo in odklepamo
sobe. Ampak v pričakovanju smo tudi
kaj pozabili. Hiteli smo po stopnicah in se
prerivali, kdo bo prej v sobi. Ko smo prišli
do sobe, smo jih odklenili in se nastanili.
Sobe smo pospravljali sami, saj smo tekmovali med sabo.
Lara Fideršek in Zoja Šoštar, 4. b
Predavanje o oljkah
V sredo, 13. 4. 2016, smo imeli predavanje
o oljkah. Obiskala sta nas oljkarja g. Boris
in ga. Maja.
Gospod Boris nam je opisal oljke, in sicer:
les je vlažen, zato oljke zamrejo pri -15 oC
in zato v naših krajih ne uspevajo. Rastejo lahko le blizu morja. Ugotovili smo, da
obstajajo tudi divje oljke in da je potrebno oljke cepiti. Pobiramo jih ročno. Če
jih pobiramo s stroji, se poškodujejo in
jih tako lahko uporabimo le za olje. Če z
drevesa utrgamo olivo in jo pojemo, je

grenka, zato jo moramo namočiti v slano
vodo, ki iz nje pobere grenkobo. Oljko
lahko posadimo tako, da damo cel plod
v zemljo. Obirajo jih novembra. Po predavanju smo poskusili kruh, ki smo ga pomočili v oljčno olje, divje šparglje, ki so bili
grenki, ter olive, ki so bile že pomočene v
slano vodo.
Iz tega smo se veliko naučili.

ga. Maja, ga. Jasna in ga. Eva. Učili smo
se naslednje tehnike plavanja: prsno,
kravl in hrbtno. Izvajali smo še skok na
glavo in mrtvaka. Plavali smo dopoldne
in popoldne. Zadnji dan smo imeli tudi
hitrostno tekmovanje v plavanju.
Pri plavanju sem osvojil zlatega delfinčka in pri tekmovanju na 25 m sem osvojil
(predvidevam) 5. mesto med fanti.

Eva Zofija Rojnik in Anika Pečovnik, 4. a

Andrej V. Vertovšek, 4. c

Jutranja rekreacija

Izlet z ladjo in ogled Pirana

V torek zjutraj smo se prvič razgibali. Pri
razgibavanju nas je ogrela gospa Simona.
Pri tem nas je razgibala tako, da smo krožili z glavo, rokami in boki ter delali predklone in zaklone. V sredo zjutraj smo šli na
tek. Pri tem smo se razdelili v tri skupine.
V najboljši skupini so bili tisti, ki so tekali
daleč in so bili pri gospodu Žanu. Gospe
Simona, Maja in Klavdija so spremljale ostale učence. Po teku smo imeli raztezanje
in nato smo se malo zmasirali po hrbtu.
V četrtek pa smo se razgibavali zadnjič.
Malo je bilo drugače, ker je ogreval Miha
Kramar in bile so malo drugačne vaje.
Razgibalne vaje so nas sproščale in bile
so super.

V torek, 12. 4. 2016, smo se vkrcali na ladjo, ki se je imenovala Nova. Kapitan nam
je povedal, da je ladja stara tri leta in je
namenjena prevozu turistov. Pluli smo
približno eno uro. Med vožnjo smo si
ogledovali morje in se pogovarjali. Vmes
smo se zbrali pod palubo, kjer smo imeli
predavanje. Izvedeli smo veliko novih stvari. Zanimivost je bila, da je lahko ladja
tudi iz betona. Slovenska obala je dolga
47 km. Razložil nam je, da je ladja sestavljena iz vodnega dela, palube in podpalubja. Ko smo prispeli v Piran, smo se
najprej izkrcali. Nato smo šli v Akvarij, ki je
stal tri evre. Ogledali smo si različne vrste
rib. Tam smo si lahko kupili tudi spominke. Vzpeli smo se k cerkvi, kjer smo se fotografirali. Nato pa smo se razdelili v dve
skupini. Prva je šla v trgovino s spominki,
druga pa na sladoled. Na koncu smo se
dobili v središču Pirana. Vkrcali smo se na
ladjo in odpluli nazaj v Koper.

Nika Gosak, 4. b
Pouk
V šoli v naravi smo imeli tudi pouk. Dobili
smo različne učne liste, se naučili pesmico Rumena podmornica in celo pisali
preverjanje znanja za tuj jezik. Pouk je
vodila gospa Klavdija. Potekal je vsak dan
po kosilu in po večernem sprehodu. Imeli
smo ga na hodniku hotela. Vsak dan smo
pisali tudi dnevnik.
Plavanje
V ponedeljek po kosilu smo imeli plavanje, kjer so nas preizkusili, kako dobri
plavalci smo. Razdelili smo se v skupine.
Plavanje so poučevali g. Žan, ga. Simona,

Vsem nam je bilo zelo, zelo lepo.
Eva Drnolšek, Franja Kos, Andraž Žvipelj,
Maj Žura in Nina Verdelj, 4. c
Zaključni večer
V četrtek smo se po večerji zbrali v skupnem prostoru in odšli na teraso. Tam nas
je že čakal DJ Simon.
Najprej smo učenci v skupinah predstavili svojo točko, potem smo se z DJ

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
Simonom igrali igro. Učence je razdelil v
dve skupini. Kadar je igrala glasba, smo

vsi plesali, ko pa je glasba ugasnila, pa
smo stali pri miru kot kipi.

Na koncu je v vsaki skupini ostal samo še
en učenec. To sta bila Taja in Martin. Po
napetem dvoboju je zmagala Taja. Poražena skupina je morala za kazen narediti 20 sklec in 20 počepov.
Sledile so glasbene želje. Pri plesanju si je
moral tisti, ki je izbral glasbo, izmisliti tudi
koreografijo, ki smo jo morali potem vsi
posnemati. Bilo je zabavno!
Sara Češek, Lea Musi, Liana Sodec in Nataša Semprimožnik, 4. a
V Žusterni smo se imeli lepo, naučili smo
se veliko novega, predvsem pa smo vsi
izboljšali svoje plavanje.

Naj pesem pove
V četrtek, 21. 4. 2016, so se tudi mladi
pesniki naše centralne šole in podružnice
udeležili srečanja mladih pesnikov na Osnovni šoli Prebold Naj pesem pove.
V programu so sodelovali avtorji izbranih
pesmi, gostitelji so pripravili odlične glasbene in plesne točke. V nastopu skupine
kitaristov se je predstavil tudi Jaka Turk
iz 6. a. Osrednja gostja prireditve je bila
pesnica Barbara Gregorič Gorenc, ki nas
je navdušila s svojimi iskrivimi pesmimi,
prav po meri otrok in najstnikov. Z naše
šole so svoje pesmi predstavili Aljaž Jelen iz 2. c, Iza Zorenč in Vanesa Stanko iz
4. c ter Marcel Semprimožnik in Simon

Zajec iz 8. a. Pesniki naše šole, ki so tudi
sodelovali na pesniškem natečaju, so Iza
Kvas iz 1. b, Julijan Hrastnik in Ana Mešič
iz 2. c, Janina Kvas in Zala Lukman iz 3.
b, Valerija Slakan, Špela Marko in Anja
Strožič iz 5. c, Vesna Kralj iz 6. b, grafite
pa je prispeval Nejc Zorenč iz 8. b.
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Ob prireditvi je izšlo glasilo, kjer so objavljena vsa dela, prispela na natečaj. Pesniki
pa se že veselimo prihodnjega srečanja.
Polona Učakar

Prireditve so se udeležili še nekateri mladi literati naše šole, ki radi prisluhnejo
poeziji.
Pesniški mentorji smo bili Darja Savinek,
Simona Jan, Stanka Tominšek Kužnik,
Branko Šketa, Polona Miklavc in Polona
Učakar.

BRALNE ZNAČKE PODELIL PISATELJ, PREVAJALEC,
RAPER IN IGRALEC BOŠTJAN GORENC PIŽAMA
Na Osnovni šoli Vransko-Tabor je bilo
v torek, 26. 4. 2016, zelo slovesno, saj
so podelili bralne značke vsem pridnim
bralcem, tako na centralni šoli Vransko
kot na podružnici v Taboru. Podelitev
je popestril vsestranski kulturni ustvarjalec: pisatelj, prevajalec, raper in igralec
Boštjan Gorenc Pižama, ki je na svojstven
način poudaril pomen branja in seveda
navdušil mlade poslušalce za branje različnih knjig .
Prireditev je povezoval osmošolec
Amadej Kreča, ki je svoje delo opravil
zelo profesionalno, saj je ob mentorstvu knjižničarke Marije Završnik vezno
besedilo oblikoval sam. Vanj je vložil
humorne vložke, v katerih je predstavil
avtorja in njegovo delo, prav tako pa je
dal priznanje tudi prizadevnim učiteljem
slovenščine, ki spodbujajo učence k vztrajanju pri branju za bralno značko.
S harmoniko so nas razveselili tudi
učenci Martin Cekin, Matic Dobrovnik

in Teodor Zaberložnik, pevski zbor pod
vodstvom Vanje Govek in ob klavirski
spremljavi Polone Miklavc je zapel dve
pesmi, drugošolci pa so pod mentorstvom Lejle Jahjefendić plesno ponazorili
pesem Dežela branja.
Prireditve so se udeležili tudi ravnateljica
Majda Pikl in predstojnica ZRSŠ OE Celje
mag. Sonja Zajc ter podžupan Občine
Tabor Ludvik Miklavc. Ravnateljica je prvošolcem položila na srce, naj ostane knjiga njihova zvesta prijateljica in učiteljica
vse življenje, devetošolcem pa čestitala,
ker so vztrajali. Zahvalila se je vsem mentorjem za sodelovanje in spodbujanje
učencev, da vztrajajo pri branju in dobri
knjigi, kar pa je v sodobnem času težka
naloga, saj mora knjiga konkurirati drugim agresivnejšim medijem. Predstojnica ZRSŠ OE Celje je ugotovila, da na šoli
Vransko zanimanje za branje narašča, kar
je posledica načrtnega in kakovostnega
dela učiteljev in vodstva šole.

Na obeh šolah je od 1. do 5. razreda tekmovalo kar 85 % vseh učencev, od 6. do
9. razreda pa je čutiti velik osip, saj ostane
zvest branju in knjigi le vsak tretji učenec.
Vsi učenci, ki so ostali zvesti knjigi vseh
devet let, bodo odšli v juniju na ekskurzijo. Kam, pa naj ostane skrivnost.
Stroka vedno bolj ugotavlja, da je branje pomembno za razvoj in ohranjanje
možganov v kondiciji še v pozni starosti, zato je gibanje bralna značka oz.
tekmovanje za bralno značko tako zelo
pomembno.
Marija Završnik

URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. MAJ 2016
VSEBINA

16 AKTI
1. SKLEP o začetku priprave Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu za del območja z oznako VR13–
1h/SS8 – Dolinšek
RAZPISI
2. JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih in mladine v občini Vransko
AKTI
1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu za del območja z oznako VR13–1h/SS8 Dolinšek
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list, št. 33/07, 70/08 – ZVO–1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11–ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) ter 29.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je župan Občine Vransko dne 18.5. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu za del območja z oznako
VR13–1h/SS8 - Dolinšek
1. člen
(splošno)

Številka 57/2016
za izdelavo OPPN, nahaja pod oznako VR13-1h/SS8 - Dolinšek.
Gre za območje naselja vzdolžno ob cesti s pretežno
stanovanjsko gradnjo.
2) Zaradi interesa investitorja, da bi na tem območju postavil dve
do tri stanovanjske hiše, se je le ta odločil za financiranje OPPN
načrta ter za pričetek postopka za pripravo OPPN načrta.
3) Lastnika zemljišč oz. investitorja: Dolinšek Slavko in Angela,
Vransko 116, 3305 Vransko
4) Prava podlaga: Odlok o OPN občine Vransko (Uradni list RS,
št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008)
5) Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
- pripravljavec Občina Vransko
- izdelovalec OPPN
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
1) Območje urejanja obsega parc. št. 382/15, 382/16, 390/13 in
390/14, vse k.o. Vransko. Gre za cca 2780 m2 veliko območje,
na katerem bi se skozi postopek OPPN predvideli stanovanjski
objekti z možnostjo tihe dejavnosti ter pripadajoči enostavni in
nezahtevni objekti v skladu z uredbo o vrstah objektov.
2) Območje urejanja na zahodu meji na parc. št. 390/5 in 390/6,
k.o. Vransko, na vzhodu pa na parc. št. 390/8, k.o. Vransko. Na
severni strani je območje omejeno z javno cesto JP 992 771, na
jugu pa se teren stopnjuje in zaključuje z gozdom, meji pa sta
parc. št. 382/15 in 382/16, obe k.o. Vransko.
4. člen
(način pridobivanja strokovnih podlag)
1) V postopku priprave OPPN morata investitorja zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile
rešitve:

1) S tem sklepom določa župan Občine Vransko začetek in
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN) za del območja z oznako VR13-1h/SS8Dolinšek.

- 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,

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.

- idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na
občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa,

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 Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Vransko (OPN) se del območja naselja Vransko, predvidenega
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- idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih,
komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
- geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega
načrta,
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave in

Številka 57/2016 – 31. 5. 2016
- 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.
4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno z 19. členom ZPNačrta–NPB4 in 14.
členom Pravilnika o vsebini, obliki in pripravi OPPN (Ur. list RS
št.:99/2007), načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o
graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Ur.
list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 –
Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere pobudnik (investitor).
Strokovne podlage bo izdelalo podjetje (izdelovalec): ARHIKA,
arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek, s.p., Spodnja Rečica
104, 3270 Laško.
5. člen
(roki za pripravo odloka)
1) S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in
sprejemanja sprememb odloka:

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega
sklepa – do 15. 11. 2016 (pripravljavec Občina Vransko, po
pooblastilu izdelovalec).
Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na
Občinskem svetu Občine Vransko – november 2016
(izdelovalec).
Občinski svet Občine Vransko sprejme odlok na seji Občinskega
sveta Občine Vransko – november 2016.
Objava v uradnem glasilu občine Vransko – november 2016
(pripravljavec Občina Vransko).
Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – november 2016
(izdelovalec).
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.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta)

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – do
15. 7. 2016 (pripravljavec Občina Vransko oziroma po
pooblastilu izdelovalec)

1) Nosilci urejanja prostora so:
- RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Oddelek območja Savinje,
- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
- Elektro Celje d.d.,
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
- JKP Žalec d.o.o.,
- Simbio d.o.o.,
- Telemach d.o.o.,
- Občina Vransko.

Odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Vransko). Ministrstvo
najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni
izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje.

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.

Izdelava dopolnjenega osnutka – 30. 7. 2016 (izdelovalec).

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.

Župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator-Uradne objave Občine Vransko«
– 31. 5. 2016 (pripravljavec Občina Vransko).
Izdelava osnutka OPPN - do 15. 6. 2016 (izdelovalec).

Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Vransko):
- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 1. 8. 2016 (obvestilo o javni
razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom na krajevno običajen
način)
- javna razgrnitev: pričetek 16. 8. 2016, do 16. 9. 2016
- javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in
predloge na dopolnjen osnutek.
Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v
svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti
s svojimi stališč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v
okviru javne razgrnitve – do 30. 9. 2016 (pripravljavec Občina
Vransko).
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog
oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje
v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa –
15. 10. 2016 (izdelovalec).

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.
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.
7. člen
(obveznosti financiranja sprememb odloka)
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila,
morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih
bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral
investitor.
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8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator - Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 0321-01/2016-01
Vransko, 18. 5. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPI SI
2. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne
službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in
mladine v občini Vransko
Občina Vransko na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o

18 zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E,
77/08-ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13), 42. člena Zakona o
javnem zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 7.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
na področju zobozdravstvenega varstva odraslih
in mladine v Občini Vransko
1. KONCEDENT: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano
opravljanje zdravstvene službe/poklica,
4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na
območju občine Vransko, ustrezno opremo in ustrezne kadre,
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega
združenja.
B. Zakonsko predpisani pogoji – vlagatelj je pravna oseba:
1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti zahtevano
strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo,
2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi
ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi (oz. kolikor je, bo
le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu
prekinil),
3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti ni s
pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje
zdravstvene službe/poklica,
4. da ima pravna oseba ustrezne ordinacijske prostore na
območju občine Vransko, ustrezno opremo in ustrezne kadre,
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega
združenja.
7.
1.
2.
3.
4.

MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG:
ordinacijski čas - največ 3 točke
pričetek izvajanja dejavnosti – največ 3 točke
delovne izkušnje na področju zobozdravstva - največ 3 točke
dodatna strokovna in funkcionalna znanja - največ 3 točke

8. IZBOR IN ŽREB:
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril
za vrednotenje vlog enako število točk, bo izbran vlagatelj, ki je
dosegel večje število točk po zaporedju opredeljenih meril. Če še
vedno ne bo mogoče izbrati vlagatelja, bo o izboru odločal žreb.

2. JEZIK V KATEREM MORA VLAGATELJ IZDELATI VLOGO:
Vloga mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki so
uporabljeni kot nevtralni za oba spola.

9. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE IN ZAHTEVANE
SESTAVINE
VLOGE
SO
PODANA
V
RAZPISNI
DOKUMENTACIJI

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Podelitev koncesije za
opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih in mladine v občini Vransko .

10. ROK ZA ODDAJO VLOGE: Vloga mora biti naslovljena na
naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Šteje se, da
je vloga pravočasna, če prispe na naslov koncedenta najkasneje
do 15. 6. 2016 do 10. ure.

4. OZNAKA
KONCESIJE,
OBSEG
RAZPISANEGA
PROGRAMA IN KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE
KONCESIJA RAZPISUJE: zobozdravstveno varstvo odraslih in
mladine, 1 program (70 % celotnega programa standardne ekipe
kot zobozdravstvo za mladino, 30 % celotnega programa
standardne ekipe kot zobozdravstvo za odrasle), občina
Vransko.
5. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE: Koncesijsko
razmerje se sklene s koncesijsko pogodbo za čas 15 let od
podpisa koncesijske pogodbe. Izbrani kandidat je dolžan začeti
opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 3 mesecev po
podpisu pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), v nasprotnem primeru
se koncesija odvzame z odločbo.
6. POGOJI, KI JIH MORA VLAGATELJ IZPOLNJEVATI: Za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa mora
vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot dokaz o
izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev, mora
vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v
originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali
lastno nadomestno izjavo.
A. Zakonsko predpisani pogoji - vlagatelj je fizična oseba:
1. da ima zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje
predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo,
2. da ni v delovnem razmerju (oz. kolikor je, bo le-to v primeru
podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil),
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11. OBRAVNAVA VLOG: Razpisna komisija, ki jo imenuje
župan, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge,
ki ustrezajo pogojem razpisne dokumentacije. Po pridobitvi
ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni
dejavnosti bo o podelitvi koncesije odločeno z upravno odločbo.
Razpisna komisija vlog, ki so prispele po roku določenem v
javnem razpisu in nepravilno predloženih vlog ne odpira, temveč
jih neodprte vrne pošiljatelju. V primeru, da bo razpisna komisija
ocenila, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
koncesije, se koncesija ne podeli, javni razpis pa se lahko
ponovi.
12. ODPIRANJE VLOG: Odpiranje vlog bo javno, dne 15. 6.
2016, ob 11. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si na
spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/ .
14. ROK V KATEREM BODO KANDIDATI OBVEŠČENI O
IZBIRI: Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v 60 dneh
od odpiranja vlog.
Številka: 014-01/2016
Vransko, 31. 5. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
PRVOŠOLCI IN DRUGOŠOLCI NA POHODU; V DEŽJU IN SONCU SE DALEČ PRIDE
Prvošolci smo se kljub slabi vremenski napovedi 14. aprila 2016 odpravili na
pohod. S sabo smo vzeli dežnike in pijačo, se dobro obuli in oblekli ter šli čez
Marelico do cerkve sv. Jeronima in nazaj
do šole. Med potjo smo našli kar nekaj
živali, ki jih vidimo samo v takem vremenu, si jih dobro ogledali in se o njih
pogovorili. Izkusili smo tudi, da so kamni
in korenine v deževnem vremenu spolzki
in da je po takih poteh potrebno hoditi
previdno. Za marsikoga je bilo prvič, da
je hodil v takem vremenu in rokoval z
dežnikom. Nekaterim je bilo všeč, drugim malo manj. Nazaj smo prišli nekateri
bolj, nekateri manj mokri. Posušili smo
nogavice in odšli na zasluženo kosilo.
Mitja: »Všeč mi je bilo, da sem bil malo
moker, ni mi bilo všeč hoditi po spolzki
poti.«
Luka: »Všeč mi je bilo hoditi po poteh brez
kamenja, niso mi bili všeč rjavi polži.«
Denis: »Rad sem hodil po hribu navzgor, ne
pa navzdol in po kamnih.«
Jan K.: »Ni mi bilo všeč, da sem videl povoženega močerada.«
Drugošolci so se odločili za bolj ugodne

vremenske razmere in so se na pohod v
Jakov dol podali naslednji dan, v petek,
15. aprila. Več o pohodu so zapisali kar
učenci sami.

toliko jedli. Bilo mi je fino, ker smo veliko
hodili. Ni mi bilo všeč, ker je zelo pihalo. Vse
so nas bolele noge. Zelo smo bili veseli, ko
smo prišli v šolo. (Miha Ahac, 2. b)

V petek smo imeli športni dan. Najprej
smo imeli malico. Dobili smo še vodo za na
pohod. Nato smo se obuli in počakali zunaj
na klopci. Končno smo odšli na pohod z
gospo Lejlo, gospo Danico, gospo Mojco
in gospodom Jožetom. Previdno smo
prečkali glavno cesto in odšli v gozd. V gozdu smo se zabavali in ko smo prišli do vrha,
smo pili, jedli in se igrali. Nazaj smo odšli
po drugi strani. Videli smo pet hudih psov
in nato smo kmalu zagledali odbojkarsko
igrišče. Na poti smo prepevali pesmi. Žana
mi je z regratovo tekočino namazala jezik.
Bila je grenka, zato sem moral spiti veliko
vode. Utrujeni smo se vrnili nazaj v šolo. Iz
blazin smo si naredili ležalnike in pogledali
risanko. (Gašper Slapnik, 2. b)

Imela sem se lepo na pohodu. Med pohodom sva se pogovarjali s Špelo o različnih stvareh. Pohod je bil tudi zelo zanimiv. Ko smo prišli na vrh, je tudi malo
pihalo, a vseeno smo pojedli sendviče in
popili vodo. Ko smo hodili, smo videli enega konja. Hodili smo po gozdu. Vreme je
bilo sončno in malo je tudi popihalo. Potem smo prišli nazaj v šolo. Prijateljica je
risala, jaz sem pa odšla domov. (Manca
Gril, 2. a)

Danes, 15. 4. 2016, smo imeli športni dan.
S sošolkami in sošolci smo šli na pohod.
Hodili smo po gozdu in ob obrobju gozda.
Ko smo prišli iz gozda, smo morali prečkati
cesto. Bilo me je zelo strah, saj je eden od
sošolcev tekal po cesti in ni ubogal učitelja.
Vse se je srečno končalo. Pohod je bil zelo
dolg. Ko sem prišla domov, so
me noge zelo bolele. Usedla
sem se na kavč in se odpočila,
saj me je naslednji dan čakal
pomemben dan. (Zala Miklavc,
2. b)
Na športnem dnevu mi je bilo
všeč, ko smo se kotalili po hribu. A ni mi bilo všeč, ko smo

PRVOŠOLCI NAGRAJENI NA NATEČAJU
SLOVENSKI DNEVI KNJIGE

S prvošolci Osnovne šole Vran-skoTabor smo sodelovali na literarno-likovnem natečaju Slovenski dnevi knjige in bili izbrani med
najboljše. Učenci so ustvarili vsak
svojega dinozavra, ki se je izvalil iz
ogromnega jajca, ter ga poimenovali, vse to pa je zakuhala Meg iz knjige
Meg in dinozavri. Pridružili smo se

podelitvi nagrad, ki je potekala v
sredo, 20. 4. 2016, ob 12. uri na odru
SDK pred mestno hišo v Ljubljani.
Tam so nagrajenci prejeli knjižne nagrade ter predstavili nagrajene izdelke, temu pa je sledil pogovor z enim
izmed priznanih slovenskih avtorjev.
Poleg tega so prvošolci obiskali in si
ogledali Prešernov trg, Tromostovje, Ljubljanico, tržnico, Kongresni
trg, Mesarski in Zmajski most ter
glavno avtobusno in železniško
postajo. Ljubljana je bila 1. a- razredu
zelo všeč in vsi si želijo, da bi jo čim
prej spet obiskali. Mogoče pa res …

V petek, 15. 4. 2016, smo imeli športni dan
– pohod. Zjutraj smo dežurni učenci šli po
malico. Ob deveti uri smo se peš odpravili
proti Jakov dolu. Po dveh urah hoje smo
prišli na vrh hriba. Na travniku smo pojedli
malico. Tam smo se igrali. Potem smo se
počasi odpravili proti šoli. V šoli smo najprej pojedli kosilo. Po kosilu smo si ogledali risanko. Potem smo pobirali smeti.
Preživeli smo lep športni dan. Bilo je zelo
zabavno. Komaj čakam, da bo spet športni
dan. (Ajda Bogataj, 2. a)
Danes, v petek, so reditelji najprej prinesli malico, potem smo šli na pohod. Na
poti smo srečali čistilko, ki smo jo seveda
pozdravili. Hodili smo po gozdu in videli
veliko zanimivih stvari, ki jih lahko srečaš v
naravi. Na vrhu hriba smo si odpočili, ker
smo bili zelo utrujeni. Na poti nazaj smo
šli tudi mimo gostilne Luna. Ko smo šli
do šole, smo videli petošolca. Potem smo
počasi prišli do šole. (Klavdija Mali, 2. a)

Obisk policista
Skozi celo šolsko leto ozaveščamo otroke o varnosti
v prometu. Veliko se pogovarjamo o tem, opazujemo promet, pešce, kolesarje. Vse to smo nadgradili s
posebnim obiskom v vrtcu. Obiskal nas je namreč policist g. Rajko Mravljak, ki je oče našega varovanca in
se je z veseljem odzval povabilu. Otrokom je predstavil svoj poklic in odgovarjal na njihova vprašanja.
Ogledali smo si opremo, ki jo policisti potrebujejo pri
svojem delu. Zanimivo je bilo, ko si je oblekel zaščitni jopič in so tudi otroci lahko preizkusili namen tega
jopiča.
Otroci že veliko vedo o varnosti v prometu, zagotovo
pa so izvedeli še veliko novega in koristnega. Skupaj
smo odšli tudi na sprehod, kjer smo obnovili znanje o
prometu, prometnih znakih, prehodih za pešce, utripajočih lučeh ter o parkiranih vozilih na pločnikih. Gospodu Rajku se zahvaljujemo za poučno dopoldne.
Otroci sk. 5-6 let s Simono Kopitar
in Darjo Potočan Štrajhar
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iz življenja društev
NOVO VODSTVO UTŽO
VRANSKO
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Člani Društva univerze za tretje življenjsko obdobje Vransko so se konec marca
zbrali na občnem zboru. Po poročilih organov društva o delovanju v preteklem
letu in predlaganem okvirnem planu
dela za leto 2016 so izvolili manjkajoče
člane upravnega odbora, ki sta ga smrt
in bolezen ohromila v preteklem letu.
Ker je dosedanja predsednica Rozalija
Ciglar iz osebnih razlogov in preobremenjenosti odstopila z vodstvenega
položaja, je občni zbor pooblastil upravni odbor, da v roku enega meseca izvoli novega predsednika. Tako društvo od
aprila vodi Polonca Ferkov. V upravnem
odboru so veseli, da bo univerza tako
delovala še v bodoče in vabijo k vpisu
nove člane. Lahko se pridružite veziljam,
šahovskemu ali likovnemu krožku, ki so
stalne sekcije društva, ali se udeležite
tečajev, ki jih organizirajo.

IZLET UPOKOJENCEV IN DUTŽO VRANSKO
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko
in
Društvo upokojencev Vransko
vabita na

IZLET
v sredo, 15. 6. 2016, ob 8. uri
(odhod z avtobusne postaje Vransko).
Pot bo vodila preko Velenja, Slovenj Gradca, Dravograda do Selnice ob Dravi,
kjer bo ogled tovarne SOVEN, ki je znana po proizvodnji volne za ročno in
strojno pletenje, volni za polstenje, biovolneni izolaciji hiš, volnenem filcu za
kmetijstvo in vrtnarstvo ... Moške bo gotovo zanimal ogled HE FALA in še vrsta
drugih zanimivosti.
Cena izleta: 15 evrov
Za prehrano bo poskrbljeno: jutranji sendvič in kosilo.
Informacije in prijava: 031 494 833 (Valči Zupan).

Mavrični turnir v ženski odbojki
V mesecu aprilu se mi je uresničila želja,
ki je tlela in bila že dve leti v zraku. Na
pobudo punc iz ŠD Vransko smo povabile odbojkarice - rekreativke in smo se
na licu mesta z žrebom razdelili v ekipe.
Bilo je zanimivo, veselo, čudovito, športno, pa tudi tekmovalno, ker je le bil to
turnir, kjer se je čutilo, da je odbojka v
krvi, duši in srcu.

udeleženk od blizu in daleč: iz Ljubljane,
Celja, Slovenj Gradca, Rečice ob Savinji,
Braslovč, Šmartnega pri Slovenj Gradcu.
Dekleta, punce, žene in tudi nekaj babic
je že vmes, smo si spet naredile eno lepo
soboto v veri, da se v decembru spet
srečamo in ujamemo na Miklavževem
turnirju. Hvala, da smo.
Pozdrav ,
Vesna

Zopet se lahko pohvalimo z obiskom

Članice PGD Vransko

Praznovanje Jelke Rovan

Ker je nova tekmovalna sezona blizu, so
članice že pričele z intenzivnimi vajami
po sistemu CTIF.

V aprilu je praznovala gospa
Jelka Rovan svoj visoki osebni praznik – 90 let.

Člani vodstva PGD Vransko jim želimo
čim več pozitivnega tekmovalnega
vzdušja. Vemo, da bodo barve našega
društva in občine popeljale v sam tekmovalni vrh.

Obiskali smo jo prostovoljci Karitasa. Želimo ji, da ji
zdravje še dolgo dobro služi,
da se zopet srečamo ob
naslednjem okroglem jubileju.

Vse skupaj pa pozdravljamo z gasilskim
pozdravom.

Mira Farčnik Zore

NA POMOČ!

KARITAS NA OBISKU
Prostovoljci Karitas in RK smo skupaj
obiskali gospo Tinko Jerman. Praznovala je visok osebni praznik - 90 let. Želimo,
da bi ji zdravje še dolgo služilo. Obljubili
smo ji, da se srečamo ob 100-letnici.
Mira Farčnik Zore

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV / iz življenja župnije
Vranšani drugi na mednarodnem turnirju v odbojki
Da se na Vranskem igra dobra odbojka,
so ponovno dokazali združeni odbojkarji iz treh sosednjih društev (ŠRD Ločica,
ŠD Papagaji in ŠD Motnik). Fantje so
se 23. aprila pomerili na mednarodnem turnirju v Opatiji, kjer so v močni
konkurenci dosegli odlično drugo mesto.
V skupinskem delu so v prvih dveh tekmah suvereno opravili s svojimi nasprotniki (2 : 0 v nizih), tretja tekma pa je
poskrbela za nekaj več vznemirjenja,
saj so nasprotniki prišli do tretjega niza.
Fantje so nato zopet strnili svoje vrste
in odločilni niz obrnili v svoj prid. V polfinalu prav tako niso imeli nobenih težav
z nasprotno ekipo in po gladki zmagi
(2 : 0 v nizih) so se lahko veselili igranja v velikem finalu. Po slabšem začetku
v prvem nizu, ki so ga domačini gladko

dobili, so se v drugem nizu fantje zopet
zbrali in pokazali, da se lahko kosajo tudi
s ‘prvoligaši’. Izsilili so tretji niz, kjer pa
jim je do končnega uspeha zmanjkalo
tudi malo športne sreče.
Fantje so resnično delovali kot prava
ekipa in najboljšo igro
prikazali v trenutkih,
ko je bilo to najbolj
potrebno. Na krilih
navijačev so iz tekme
v tekmo napredovali in prikazali veliko
tehničnega
znanja
in ob že pregovorni
borbenosti resnično
zaslužili igranje v finalu ob boku igralcev iz
najmočnejše lige na
Hrvaškem.

Na turnirju so zaigrali: podajalec Dejan Matko, sprejemalca Borut Markovič in Davor Zupančič, korektor Peter
Pečovnik, blokerja Bojan Štrajher in
Aljaž Juvančič in prosti igralec Klemen
Hrastovec.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST - MAJ 2016
V mesecu maju se v Župniji Vransko kar na trinajstih krajih berejo šmarnice. Mladi in malo manj mladi se zbirajo pri šmarničnih
pobožnostih v farni cerkvi, v kapeli doma, po podružničnih cerkvah ter ponekod pri vaških kapelah. Molijo, pojejo ter berejo
šmarnice za otroke z naslovom Pater, ki je videl Jezusa. Besedilo je prirejeno za otroke in vsebuje ključne dogodke iz dela in
poslanstva p. Pija. Šmarnice za odrasle Ljubim te, Terezija pa govorijo o sv. Tereziji deteta Jezusa, ki sodi danes med najbolj
simpatične svetnice.
Rafko Novak
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IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE / NE SPREGLEJTE
Zanimiv obisk

Šmarnice na Ločici v cerkvi Sv. Magdalene je letos obiskal
naključni obiskovalec, gospod Jan Pretorius iz Južnoafriške
republike. Navdušen je bil nad Marijinimi pesmimi, ki spremljajo branje šmarničnih zgodb, in čeprav ni razumel niti besede, se ga je obisk globoko duhovno dotaknil. Gospod potuje po Evropi s kolesom od Dunaja do San Marina in nazaj.
Močno deževje je botrovalo temu, da je pokramljal z ljudmi iz
vasi. Na Ločici je tudi prespal in pot nadaljeval naslednji dan.
Ker mu je Slovenija s svojo gostoljubnostjo in prelepo naravo postala tako zelo všeč, je svojo pot podaljšal, tako da si je
poleg Ljubljane ogledal še Bled, Bohinj in ostale lepote Gorenjske, potem pa preko Vrščiča nadaljeval pot proti Italiji.
Rafael Novak
22

NE SPREGLEJTE

Program festivala na:
• www.kam.sik.si
• www.motnik.net
• www.zkts-vransko.si
• www.mojaobcina.si/vransko

5.
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SOBOTA, 11. 6. 2016, OB 10.00
Schwentnerjeva hiša Vransko
Pravljice iz sosednje doline: Vroča župa
Pripovedovalsko-glasbeni dogodek za otroke, ki ga
bosta izvedla pripovedovalec Rok Kosec in glasbenik
Goran Završnik. Poznamo ju po številnih legendarnih
interpretacijah, objavljenih na zgoščenkah Za dva
groša fantazije.

Predhodna ocena
škode
zaradi pozebe
Vlada RS je sprejela sklep, s katerim
je določila, da bo predhodno oceno
škode na kmetijskih pridelkih, večletnih
nasadih in armaturah določenih
pridelovalcev zaradi posledic mraza in
snega v obdobju od 25. do 30. aprila
2016 izvedla Uprava RS za zaščito in
reševanje v sodelovanju s Kmetijsko
gozdarsko
zbornico
Slovenije,
Gospodarsko zbornico Slovenije,
Zadružno zvezo Slovenije, Agencijo
RS za okolje, Slovenskim zavarovalnim
združenjem in Agencijo RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.

NE SPREGLEJTE
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Informacije:

031-709-563 (Jerca
Felicijan)

www.ekofelicijan.net

Počitniške rezervacije za leto 2016
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 na dan pričetka uporabljanja
počitniške rezervacije poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.

NE SPREGLEJTE

ČESTITAMO OB DNEVU DRŽAVNOSTI.
Župan, občinska uprava
in člani občinskega sveta

OBČINA VRANSKO VABI NA PRIREDITVE
OB DNEVU DRŽAVNOSTI:

sobota, 18. junija 2016
18.30 dan gasilcev GZ Žalec in
počastitev dneva državnosti

igrišče pri Športni dvorani Vransko

petek, 24. junija 2016
17.00 postavitev in krasitev mlaja na star način

pri osamosvojitveni lipi na AP Vransko

sobota, 25. junija 2016
9.00

pohod in kolesarjenje na Čreto

start pred občinsko stavbo
(Pri planinskem domu na Čreti
dobijo udeleženci topel obrok.)
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NE SPREGLEJTE
NAPOTKI PRED POTOVANJEM – preverite veljavnost
svojih potovalnih dokumentov
Glavni potovalni dokument, s katerim
slovenski državljan izkazuje svojo
istovetnost v tujini, je potni list. S potnim
listom lahko potujete v vse države,
medtem ko je krog držav, kamor lahko
potujete z osebno izkaznico, omejen.
Vozniško dovoljenje, bančne ali davčne
izkaznice niso veljavni potovalni
dokumenti.
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Z veljavno osebno izkaznico lahko
potujete v Albanijo, Avstrijo, Andoro,
na Azore, v Belgijo, Bolgarijo, Bosno
in Hercegovino, na Ciper (razen S dela
Cipra), Češko, v Črno goro, na Dansko, v
Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško,
Irsko, Islandijo, Italijo, na Kanarske
otoke, v Latvijo, Litvo, Liechtenstein,
Luksemburg, Madžarsko, Makedonijo, na
Malto, v Monako, Nemčijo, Nizozemsko,
Norveško,
Poljsko,
Portugalsko,
Romunijo, San Marino, Slovaško, Srbijo,
Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.
Priporočamo vam, da ob načrtovanju
dopustov v tujino pravočasno preverite,
ali imate ustrezen in veljaven dokument za
potovanje, pa tudi, kakšni so pogoji vstopa
v državo, kamor potujete. Določene
države pogojujejo vstop na svoje ozemlje
s tem, da mora biti potovalni dokument
veljaven vsaj še določeno časovno
obdobje (za Turčijo npr. še vsaj pol leta) ali
s predhodno izdajo vize. Kateri dokument
boste izbrali za svoje potovanje (kot tudi
ostale pomembne informacije o varnosti
in pogojih potovanja), lahko preberete na
spletnih straneh Ministrstva za zunanje
zadeve.
Trenutno je čas izdelave potnega lista
pet, osebne izkaznice pa štiri delovne dni.
V času dopustov se lahko ta rok zaradi
povečanega števila vlog tudi podaljša.
Za doplačilo je možna tudi prioritetna
izdelava dokumentov. To pomeni, da če
vlogo oddate na upravni enoti najpozneje
do 11. ure, je vaš osebni dokument izdelan
še isti dan in ga lahko prevzamete na
Upravni enoti Celje. V primeru, da vlogo
oddate po 11. uri, dokument praviloma
dobite naslednji delovni dan na upravni
enoti, kjer ste vložili vlogo. Vloga za izdajo
osebnega dokumenta se lahko vloži le
osebno.

Tudi otrok, ki potuje v tujino, potrebuje
za prehod meje svoj potni list oz. osebno
izkaznico (če se v državo lahko potuje tudi
z osebno izkaznico). Potovanje z rojstnim
listom ni mogoče.
Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne
izkaznice za otroka vložijo njegovi starši
oz. zakoniti zastopniki na kateri koli
upravni enoti ali krajevnem uradu. K
vlogi za izdajo potnega lista ali osebne
izkaznice je potrebno predložiti v uničenje
star dokument (če ga je otrok že imel) in
fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm
oz. ustrezno potrdilo fotografa o izdelani
e-fotografiji. Otrok, ki je starejši od 8 let,
mora biti zaradi preverjanja istovetnosti
in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi
vloge. Ob izdaji biometričnega potnega
lista po dopolnjenem 12. letu starosti
otroku odvzamemo na upravni enoti tudi
dva prstna odtisa. Ne pozabite preveriti
veljavnosti potovalnih dokumentov
otrok, saj se ti izdajajo s krajšo veljavnostjo
(zgolj 3 leta ali 5 let), kot za odrasle osebe
(10 let).
Posebne zahteve, poleg zahteve po
veljavnem potnem listu ali osebni
izkaznici, lahko veljajo tudi za otroke, ki
potujejo sami ali z odraslim, ki ni njihov
zakoniti skrbnik, ali s samo enim od
staršev. Morda bo otrok za potovanje
potreboval soglasje oz. pooblastilo, ki
ga podpišejo njegovi starši, drugi od
staršev ali zakoniti skrbniki. Pogosto je
potrebno, da je pooblastilo podpisano in
overjeno na upravni enoti oz. pri notarju.
Trenutno ni predpisov EU, ki bi urejali to
področje – vsaka država EU sama odloči,
ali bo zahtevala takšne dokumente.
Preden se otrok odpravi na pot, preverite
vse informacije o potrebnih dokumentih
za vstop v državo, v katero bo otrok
potoval.
Na potovanju se vam žal lahko zgodijo
tudi precej neprijetne situacije, npr. da
pogrešite, izgubite ali vam nekdo ukrade
vaš potni list ali osebno izkaznico. V
tem primeru ste to dolžni naznaniti čim
hitreje, najkasneje pa v roku 8 dni na
kateri koli upravni enoti, če se vam to
zgodi v tujini, pa najpozneje v 30 dneh
na diplomatskem predstavništvu ali

konzulatu Republike Slovenije v tujini oz.
v roku 8 dni po prihodu v Slovenijo. Prijava
na policijski postaji ne zadošča, opustitev
naznanitve pa je dejanje, ki lahko
privede do zlorabe vašega dokumenta
in vaše identitete ter hkrati prekršek, za
katerega je predpisana globa. Prav tako
je pomembno, da dokumenta, ki ste ga
naznanili kot pogrešanega, ukradenega
ali izgubljenega, pa ste ga ponovno našli,
ne uporabljate več, saj imate lahko pri
prehodu meje težave.
Svetujemo vam, da se, kadar ostanete
brez potnega lista ali osebne izkaznice v
tujini, obrnete na najbližje diplomatsko
konzularno predstavništvo Republike
Slovenije. Za prihod domov vam bodo
izdali potni list za vrnitev. K vlogi za izdajo
potnega lista za vrnitev morate predložiti
dve fotografiji.
Če pa boste potovali z lastnim vozilom,
preverite veljavnost svojega vozniškega
dovoljenja in tehnično brezhibnost
vozila. Večina evropskih držav priznava
slovensko vozniško dovoljenje, nekatere
pa izrecno zahtevajo mednarodno
dovoljenje. Koristne informacije in
nasvete za potovanje z avtomobilom
boste našli na spletnih straneh AMZS,
kjer vam lahko izdajo tudi mednarodno
vozniško dovoljenje.
Vsem tistim, ki nameravate na potovanje
vzeti svojega hišnega ljubljenčka,
priporočamo, da si preberete informacije
o potovanju z živalmi na straneh
Veterinarske uprave RS.
Za dodatne informacije smo vam na
voljo na Krajevnem uradu Vransko na
telefonski številki 03 703 28 20, ki je
odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od
12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete
tudi na sedež Upravne enote Žalec na
številko 03 713 51 20 ali nam pišete na
e-naslov ue.zalec@gov.si.
Na koncu naj vam zaželim le še prijetno in
brezskrbno potovanje.

POSLOVILI SO SE
V maju se je od nas poslovil:
Stanislav Karo (1927-2016)

Simona Stanter, načelnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV - JUNIJ 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

4. 6. 2016
20.00

Vranski poletni večeri
ŽIGA BRANK, violina

cerkev sv. Jeronima na
Taboru

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

7. 6. 2016
10.00

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI
NAŠEGA DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

11. 6. 2016
10.00

KRIŽNIKOV PRAVLJIČNI FESTIVAL

Schwentnerjeva hiša

Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik v sodelovanju z Občino
Vransko in z ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11)

11. 6. 2016
14.00

70. OBLETNICA LD VRANSKO
Hubertova maša
Kulturni program s podelitvijo priznanj
Lovska veselica s Kvintetom Dori

pri lovskem domu na
Tešovi

LD Vransko
(051 643 350)

14. 6.-10. 8. 2016

70 LET LOVSKE DRUŽINE VRANSKO
Razstava

Občinska knjižnica
Vransko

LD Vransko in
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

15. 6. 2016
8.00

IZLET UPOKOJENCEV IN
UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
VRANSKO

odhod z avtobusne
postaje

Univerza za tretje življenjsko
obdobje Vransko in Društvo
upokojencev Vransko
(031 494 833)

16. 6. 2016
17.00

SPREJEM ODLIČNJAKOV

Schwentnerjeva hiša

Občina Vransko
(03 703 28 00)

DAN GASILCEV GZ ŽALEC IN
POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI

igrišče pri ŠD Vransko

PGD Vransko in
Občina Vransko
(040 530 251)

21. 6. 2016
10.00

BRALNO DRUŽENJE V
NAŠEM DOMU

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

24. 6. 2016
17.00

POSTAVITEV IN KRASITEV MLAJA
NA STAR NAČIN

pri osamosvojitveni
lipi na Avtobusni
postaji Vransko

Folklorna skupina Vransko in
Občina Vransko
(041 270 546)

25. 6. 2016
9.00

POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO

start pred občinsko
stavbo

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

25. 6. 2016
20.00

Vranski poletni večeri
GREGOR FELE, baročni violončelo
DOMEN MARINČIČ, čembalo

cerkev sv. Marije
Magdalene na Ločici

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

25. 6. 2016
20.00

Vransko Summer Night
Mi2, ŠANK ROCK

pri Energetiki
Vransko

Klub mladih Vransko
(040 339 977)

26. 6. 2016
8.00

KOLESARJENJE PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

start pred
Ekomuzejem Žalec

ZKTŠ Žalec in Občine Spodnje
Savinjske doline

18. 6. 2016
18.30

sobota, 4. junij, od 11.00 do 15.00
DAN ODPRTIH VRAT TURISTIČNE KMETIJE
WEISS
Turistična kmetija Weiss, Miklavž 37
(Turistična kmetija Weiss, 041 706 433
ali 031 619 484)
sobota, 4. junij, ob 19.45
GASILSKA MAŠA
cerkev sv. Miklavža
(PGD Loke, 041 388 934)
nedelja, 5. junij, ob 9.00
KOLESARSKO DRUŽENJE
društvena brunarica pri igrišču
(ŠD Partizan Tabor, 040 397 376)

PRIREDITVE V občini TABOR
v JUNIJU 2016
petek, 10. junij, ob 20.00
PONOVITEV KOMEDIJE STROGO ZAUPNO
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh, 031 692 554)
sobota, 18. junij
REGIJSKE KMEČKE IGRE IN VESELICA
Z ANSAMBLOM VIKEND
Cukalov kozolec v Ojstriški vasi
(Društvo podeželske mladine Tabor,
070 321 516)

sobota, 25. junij
POHOD PO PUNTARSKI POTI
•
ob. 9.00 izpred KZ Tabor		
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)
KULTURNI PROGRAM V POČASTITEV
DNEVA DRŽAVNOSTI PRI MEŽNARJEVI
DOMAČIJI
•
ob. 10.00 			
(Turistično društvo Tabor, 031 705 469,
KD Ivan Cankar Tabor, 031 234 575)
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