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OBČINSKI INFORMATOR
številka 124
Vransko, 30. 6. 2016
Na naslovnici: Sprejem odličnjakov pri županu in prevzem
novega vozila
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

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.

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec

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, ŠRD Ločica,
KD Vrani Vransko, Društvo gluhih in naglušnih Celje, Župnijska
Karitas Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Rafko Novak,
Aleš Fevžer, Marina Drolc, Luka Dakskobler
Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 31. 08. 2016.
Prispevke zbiramo do 15. 08. 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 ....
Dan gasilca, trije jubileji, novo gasilsko vozilo
V Občini Vransko delujejo štiri prostovoljna gasilska društva, ki so vključena v Gasilsko zvezo Žalec. Kar
tri od njih letos praznujejo jubileje:
130 let PGD Vransko, 110 let PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in 30 let PGD
Tešova, zato so se odločili, da pripravijo skupno praznovanje teh jubilejev s prevzemom novega gasilskega
vozila za PGD Vransko in ga združijo tudi z dnevom gasilcev Gasilske
zveze Žalec in s praznovanjem dneva
državnosti.
Gasilci iz 32 prostovoljnih gasilskih
društev in enega industrijskega PGD,
ki so vključena v žalsko zvezo, so se
zbrali v športni dvorani na Vranskem,
kjer so najprej pozdravili častno enoto zveze in vse prapore. Zbrane, med
katerimi sta bila poveljnik Gasilske
zveze Slovenije Franci Petek in generalni direktor uprave za zaščito in
reševanje Darko But, je najprej nagovoril predsednik GZ Žalec Edvard
Kugler in se med drugim za požrtvovalnost in humano delo zahvalil 4657
prostovoljnim gasilkam in gasilcem,
ki delujejo v okviru žalske gasilske
zveze. Kot je povedal, število intervencij narašča, že dolgo pa ne gasijo
več le požarov, ampak pomagajo tudi
v naravnih in drugih nesrečah. Tako
so gasilci osrednji steber, na katerega se lahko zanesejo ljudje v nesreči.
Da svoje poslanstvo lahko opravljajo le prizadevni, usposobljeni in
tehnično dobro opremljeni gasilci, je
izpostavil tudi slavnostni govornik,

poveljnik Gasilske zveze Slovenije
Franci Petek. V Sloveniji je 1348 prostovoljnih gasilskih društev, v njih pa
poleg mladine, veteranov in drugih
članov deluje 50 tisoč operativnih
prostovoljnih gasilcev. Vzdrževanje
tega operativnega jedra ni enostavno, je poudaril Franci Petek in pohvalil
odločitev društev iz Občine Vransko,
da so pripravila skupno praznovanje svojih jubilejev. To je lahko dober
zgled tudi za ostala društva.

zato ga bodo lahko poleg gašenja uporabljali tudi za prevoz vode. Kupili
so ga s pomočjo Občine Vransko, ki
je zagotovila 180 tisoč evrov, ostali
donatorji okrog 15 tisoč, od 10 do 15
tisoč so privarčevali v društvu, precej so zbrali tudi s prispevki občanov
oziroma manjših donatorjev. Celotna
vrednost vozila je 240 tisoč evrov,
tako da je bil njegov nakup z opremo
za društvo res velik zalogaj, denar pa
so zbirali dve leti.

Zatem je Franci Petek podelil gasilsko plamenico II. stopnje za 70-letnico Industrijskemu prostovoljnemu
gasilskemu društvu Tovarne nogavic
Polzela, bronasto plaketo GZS je za
110 let delovanja prejelo PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, zlato plaketo
pa za 130 let PGD Vransko. Najvišji
priznanji – odlikovanji za posebne
zasluge pa sta prejela Savina Nareks
iz žalskega društva, ki je kot gasilska
častnica zelo aktivna tudi na regijski
in državni ravni, ter starosta gasilstva
na Vranskem Ludvik Pikl.

Ključe je župan Občine Vransko
Franc Sušnik izročil poveljniku Niku
Stojakoviču, ta pa vozniku Sergeju
Černetu. Župan se je pred tem zahvalil vsem prostovoljnim gasilcem in
gasilkam za požrtvovalno prostovoljno in brezplačno delo, zbranim pa
tudi čestital ob dnevu državnosti. Kot
je poudaril, je prostovoljno gasilstvo
prav v samostojni Sloveniji doživelo
še večji razmah in strokovnost. Tudi
društva v Občini Vransko niso bila še
nikoli tako dobro opremljena, kot so
trenutno, ko imajo najbolj sodobno
opremljeno gasilsko avtocisterno.

Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Darko But je srebrni
znak civilne zaščite izročil PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, plaketo civilne
zaščite pa PGD Vransko.
Sledil je prevzem nove gasilske cisterne, ki je v garaži prostovoljnega
gasilskega društva Vransko zamenjala več kot 30 let staro vozilo. Novo
gasilsko vozilo GVC 16/25 ima 2500 litrov vode in drugo tehnično opremo,

Novo pridobitev je blagoslovil domači
župnik Jože Turinek, prireditev pa
se je nadaljevala s kulturnim programom, ki so ga pripravili Mešani
pevski zbor literarnega društva Livra,
učenci OŠ Vransko-Tabor, domača
folklorna skupina in godba Liboje.
Prireditvi je sledila velika gasilska veselica pod šotorom pri športni dvorani.
T. T.

Vranski poletni večeri so zakorakali v deveto leto
Koncertni cikel devete sezone Vranskih
poletnih večerov – oživimo kulturno
dediščino je odprl violinist Žiga Brank. V
cerkvi sv. Jeronima na Taboru se je predstavil s skladbama Partita št. 2 v d-molu
za violino solo, BWV 1004 Johanna Sebastiana Bacha in Sonata za violino solo,
št. 4, op. 27 »á Fritz Kreisler« Eugeneja
Ysayeja.

Tokrat ni bil zanimiv le program nastopajočega, temveč tudi sestava občinstva, saj se je koncerta udeležilo precej
mladih z različnih držav Evrope, ki jih je
na koncert privabil zvok violine, ki so ga
slišali na sprehodu.
Poletni večer smo zaključili s prijetnim
druženjem pred cerkvijo.
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Zgodilo se je ...
Najboljši prejeli priznanja in knjižno nagrado
Na vrtu Schwentnerjeve hiše Vransko
je Franc Sušnik svečano sprejel in podelil knjižna darila ter priznanja župana
Občine Vransko učencem, ki so dosegli odličen uspeh vsa leta osnovnega
šolanja in druge pomembne dosežke
na področnih in državnih tekmovanjih
iz računalništva, turizma, lego robotike, matematike, razvedrilne matematike, vesele šole, fizike, astronomije,

zgodovine, geografije in glasbe.
V nagovoru jim je župan Franc Sušnik za
uspeh čestital in poudaril pomen znanja
za nadaljnjo življenjsko pot. Še posebej
se je zahvalil vodstvu šole, mentorjem
in staršem. Besede zahvale sta izrazila
tudi ravnateljica OŠ Vransko-Tabor profesorica Majda Pikl in ravnatelj Glasbene šole Risto Savin Žalec mag. Gorazd
Kozmus.

Skupaj je priznanje in knjižno nagrado
prejelo 24 učencev in učenk, od tega
4, ki so bili odlični vseh devet let šolanja. S šopkom rož pa so se zahvalili tudi
mentorjem, ki so pripravljali učence na
tekmovanja. Za popestritev prireditve
je poskrbel kvartet kitar GŠ Risto Savin,
ki ga vodi Urška Tekavc.
T. T.
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VRANSKO V ZNAMENJU PRAVLJIC

Druga junijska sobota je bila na Vranskem pravljična. V okviru 5. Križnikovega pravljičnega festivala, ki se je
sicer ves vikend odvijal v Motniku, smo

se dopoldne zbrali v Schwentnerjevi
hiši na pripovedovalsko-glasbenem
dogodku za otroke. Zelo zanimivo
pripovedovanje Roka Kosca je na klaviature oz. harmoniko spremljal Goran Završnik. Prekaljena ustvarjalca,
poznana pod imenom Vroča župa, sta
tako navdušila občinstvo v Schwentnerjevi hiši, da sta morala pripravljenemu programu dodati kar nekaj pravljic.
Mladi in nekoliko starejši poslušalci so
bili poleg pravljičnih poslastic deležni
še sladkanja z jagodami.

PREDSTAVITEV PONUDNIKOV TIC-a
Zadnjo majsko soboto je bilo pri
Schwentnerjevih
podobno kot v
času, ko so še sami
upravljali trgovino. Le trgovcev
je bilo več. Pred
hišo so se predstavili in ponudili
v pokušino in nakup svoje izdelke ponudniki TIC-a Vransko. Obiskovalci
so lahko izbirali med mesnimi dobrotami Kmetije Laznik, sladkim programom, čaji, testeninami, zdravilnimi
kapljicami Jasmine Pepel, rožami iz papirja in volnenimi
nogavicami Martine Felicijan ter darilnim programom
Marjetke Kapus. Pri slednjih so se lahko tudi sami preizkusili v ustvarjanju. Ponudniki so bili z obiskom zadovoljni.
Da je bilo dogajanje še pestrejše, je bila v hiši tudi poroka,
precej obiskovalcev pa je prišlo pogledat razstavo akvarelov. Vse dobrote in ostale izdelke lahko kupite ali naročite
v TIC-u.

Popoldne so Vransko obiskali kamniški izletniki, ki so Srečanja s knjigo zaključili z izletom v našem kraju. Najprej
so si ogledali etnološko zbirko, nato še
Schwentnerjevo hišo, kjer je potekala
tudi delavnica Vezilj Snežink Vransko. Štiri vranske vezilje so pokazale,
kaj vse ustvarjajo v krožku, in požele
veliko zanimanja pri kamniških ljubiteljicah ročnih del. Po ogledu hiše in
nabiranju znanja in idej na delavnici so
odhiteli v Motnik na pripovedovalski
večer z domačimi pripovedovalci.

Srečanje sošolcev na Vranskem

Na sliki od leve proti desni so: Roman Lazar, Magda Košenina, Milka Bolte-Konšek,
Andrej Praprotnik, Milan Jerman, Anica Regulj-Slapnik, Poldka Žibert-Slak,
Marjan Sivec, Nada Zupan-Andrejka, Ciril Brvar, Anica Pristolič-Mihevc, Marinka
Semprimožnik-Novak

Dne 7. junija 2016 ob 16.00 uri smo se zbrali v gostilni »Slovan«
na Vranskem sošolci, ki smo osmi razred takratne osemletke v
tem kraju zaključili junija 1961. Letos torej praznujemo 55-letnico valete. Na vabilo za srečanje se je odzvalo kar 22 sošolcev,
vse pa je pot po zaključku šole ponesla na razne konce Slovenije. Po začetnem pozdravu je vsak izmed nas povedal nekaj zanimivega o dosedanji in prehojeni življenjski poti. Sedem
sošolcev žal ni več med nami, zato smo se ob tej priložnosti
s spominom ozrli tudi nanje. Po dobrem kosilu, po dolgem
pogovoru in klepetu smo si v veselem razpoloženju zaželeli
zdravja ter si obljubili, da se kmalu spet vidimo.
Marina Drolc

Zgodilo se je ....
Oktet sv. Mihaela na Gradu Komenda
Kulturno umetniško društvo Polzela je na grajskem dvorišču Gradu Komenda na Polzeli prvo
junijsko soboto pripravilo 18. srečanje malih
vokalnih skupin Polzela 2016.

Zbrane pevce in poslušalce je pred
koncertom nagovoril predsednik
KUD Polzela Marko Slokar. Poudaril
je pomen manjših pevskih sestavov za
ohranjanje pevske tradicije, še posebej ljudskih pesmi na Slovenskem.
Tokrat je nastopilo trinajst sestavov,
in sicer Kvintet Gomilsko, Vokalna
skupina Candela iz Petrovč, Oktet
sv. Mihaela z Vranskega, Andraški

oktet, Kvartet Oljka Polzela, Vokalna
skupina Šestica Naklo, Kvartet Savinja Letuš-Dobrovlje, Vokalna skupina
ZaPet Ponikva pri Žalcu, Vokalna skupina Stična, Ljudski pevci s Tepanja,
Vokalna skupina Draž Andraž nad
Polzelo, Vokalni kvartet Stična in Kvintet Lastovka Polzela. Program je povezovala Urška Jeršič.
T. T.

Velik uspeh ekip Spodnje Savinjske doline v orientaciji

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT) 2016, ki je potekalo na
območju Celja, Šentruperta nad Laškim
in Gorice pri Slivnici, je dobilo nove
državne prvake. Na orientacijski preizkušnji, ki so jo pod okriljem Odbora za
orientacijo Mladinske komisije Planinske
zveze Slovenije organizirala planinska
društva Rogaške lige, se je pomerilo 73
ekip iz vse Slovenije.
V dveh dneh je svoje orientacijsko in planinsko znanje pokazalo več kot 300 tekmovalcev iz sedmih področnih orientacijskih lig: Gorenjsko-dolenjske, Podravske,
Rogaške, Zasavske, Savinjske, Primorske
lige in lige Smrekovec. Sobotne dnevne
in nočne tekme so se udeležili le tekmo-

Slovenska veteranska avto moto zveza
(SVAMZ) je organizirana z namenom
ohranjanja tehniške dediščine na področju starodobnih cestnih vozil in združevanja interesov lastnikov in ljubiteljev
starodobnih cestnih vozil pri njihovem
pridobivanju, restavriranju, vzdrževanju
in uporabi v rednem cestnem prometu.
Ustanovljena je bila že leta 1997 prav v
prostorih Muzeja motociklov na Vranskem, zato se je letos v sodelovanju
z Občino Vransko in lokalnimi muzeji
odločila, da organizira Poletno muzejsko
noč v kraju ustanovitve in sedeža.
Poletna muzejska noč je sicer največja
promocijska akcija slovenskih muzejev in
galerij, pridružujejo se ji tudi številni drugi
zavodi in ustanove, ki izvajajo programe s
področja kulturne dediščine, umetnosti,
kulture, zgodovine. Povezovalni projekt,
prilagojen na urbano območje, je bil že
od začetka zasnovan tako, da predstavlja ustanove in njihove vsebine kot prostore sproščenega preživljanja prostega
časa. Ideja se je porodila iz poznavanja
podobnih dogodkov v tujini in iz želje na
privlačen način predstaviti razstavišča
javnosti in jih približati ljudem.
Zveza SVAMZ že več let sodeluje v sklopu Poletnih muzejskih noči. Začela je v

valci v najzahtevnejših kategorijah C, Č in
D, na nedeljskem orientacijskem vrhuncu pa so se v Gorici pri Slivnici zbrali tudi
tekmovalci v vseh ostalih kategorijah.
Planinci so morali poleg odličnega znanja iz orientacije, sposobnosti gibanja po
zahtevnem terenu, splošnega planinskega znanja in dobre telesne pripravljenosti
pokazati še praktično poznavanje snovi
planinske šole ter dodatnega gradiva o
celjski popotnici Almi M. Karlin in naravni
in kulturni dediščini Celjskega, na progi
pa so jih čakale še praktične naloge iz orientacije, planinskih vozlov, prve pomoči,
varstva narave in poznavanja gorstev,
prilagojene zahtevnostni stopnji.

Poletna muzejska noč

Planinska društva s svojimi ekipami iz
Spodnje Savinjske doline so bila zelo
uspešna. V kategoriji B (učenci od 7. do
9. razreda) je drugo mesto zasedla ekipa PD Dobrovlje – Braslovče, tretje PD
Žalec; v kategoriji C (dijaki od 1. letnika
srednje šole do vključno 18 let starosti)
je naslov državnih prvakov osvojila ekipa PD Polzela, v kategoriji Č ( od 19. do
26. leta starosti) so postali državni prvaki
člani ekip PD Vransko; v kategoriji E (člani
nad 40 let) in v kategoriji F (družine) sta
drugo mesto osvojili ekipa PD Polzela in
družina Sadnik in v kategoriji G odprta
(manj zahtevna, primerljiva s kategorijo
B) je bila druga ekipa PD Zabukovica.
T. T.

sodelovanju s celjskimi muzeji, letos pa se
je odločila, da prireditev predstavi kraju
svojega sedeža. SVAMZ se je tako povezala z Muzejem motociklov, Schwentnerjevo hišo in gasilskim muzejem, ki so
skupaj odprli svoja vrata obiskovalcem
brezplačno med 18. in 21. uro. Ob 21. pa
se je na dvorišču Muzeja motociklov zavrtel film o potovanju s Tomosi v Afriko
in film o konkurzu Villa d` Este, na katerem je letos motocikel iz zbirke Muzeja
motociklov prejel odlično drugo mesto v
kategoriji »Private racer«.

nilo zgodovino: začetek uporabe le-tega
pomeni ne samo hitrejše premikanje in
prevažanje ljudi ter tovora, ampak tudi
nagel razvoj novih panog industrije,
nova delovna mesta ter razvoj cestne
infrastrukture. Vsako starodobno vozilo vsebuje posamezne ali kombinirane
zgodovinske, stilistične, ikonografske,
tehnološke, estetske podatke in sporočila. Prav zaradi njihovega doprinosa h
znanstveni in splošno človeški vrednosti
jih lahko zato utemeljujemo kot del tehniške dediščine.

Istočasno s Poletno muzejsko nočjo poteka tudi prireditev mednarodne organizacije FIVA (http://fiva.org/newsite/), tj.
»FIVA International Motorcycle Week«
pod okriljem Mednarodne komisije za
motocikle pri FIVA. Prireditev je organizirana že četrto leto zapovrstjo in letos
se je bo udeležilo 11 držav iz Evrope. V
drugem tednu junija nacionalni klubi v
posameznih državah organizirajo srečanje ali razstavo starodobnih motociklov,
ki jih komisija po izboru umesti v koledar
prireditev. Namen te svetovne prireditve
je promocija ohranjanja tovrstnih vozil in
ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti ohranjanja starodobnih vozil v prometu in cestah. Motorno vozilo, pa naj
bo to motocikel ali avtomobil, je spreme-

FIVA praznuje letos tudi 50. obletnico
delovanja. Zato je leto 2016 FIVA proglasila za svetovno leto tehniške dediščine – World Motoring Heritage Year
(WMHY) – in nekatere prireditve, ki so šle
skozi poseben izbor, so pridobile zaradi
pomembnosti in odmevnosti tudi pokroviteljstvo UNESCA. SVAMZ je s priglasitvijo prireditev Poletna muzejska noč 2016
in FIVA Motorcycle Week 2016 v skupen
koledar dogodkov FIVA bila potrjena kot
ena od prireditev pod pokroviteljstvom
UNESCA. UNESCO je namreč podprl FIVA
pri prizadevanjih ohranjanja in promocije
tovrstne tehniške dediščine.
T. T.
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Zgodilo se je ...
Državno prvenstvo v mnogobojih U12
V nedeljo, 29. 5. 2016, je v Domžalah
potekalo državno prvenstvo v
posamičnem in ekipnem mnogoboju
za pionirje in pionirke U12. Tekmovanja se je udeležilo 55 pionirjev in
84 pionirk, ki so zastopali 19 različnih
klubov.
Na tekmovanju so za Atletsko društvo
Kladivar Celje nastopili tudi učenci Osnovne šole Vransko. Atleti celjskega
Kladivarja so se odlično odrezali, saj so
v skupnem seštevku zasedli odlično 5.
mesto v konkurenci 19 klubov.
6

Tekmovali so:
KATJA ŽUNTAR (desno) – OŠ VRANSKO
(43. mesto v posamičnem mnogoboju)
LARA JELEN (na sredini) – OŠ VRANSKO
(55. mesto v posamičnem mnogoboju)
LAN ALEKSANDER DOBNIK (levo) – OŠ VRANSKO
(21. mesto v posamičnem mnogoboju)
TIM ČAKŠ – OŠ POLZELA (18. mesto v posamičnem mnogoboju)
KRALJ DOMEN DARKO – OŠ POLZELA
(20. mesto v posamičnem mnogoboju)
TARIK ABBAS – OŠ CELJE (5. mesto v posamičnem mnogoboju)

Intenziviranje sodelovanja med nevladno organizacijo AMZS in
državnimi institucijami

Dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, se je v sredo, 8. junija, v AMZS
Centru varne vožnje na Vranskem srečal
z vodstvom AMZS, ki mu je predstavilo
svoje aktivnosti in predloge za izboljšanje prometne varnosti v Sloveniji. Ministra so seznanili tudi s svojimi izkušnjami
na področju zakonsko določenih programov varne vožnje, to so program za
voznike začetnike, program dodatnega
usposabljanja za varno vožnjo za izbris
kazenskih točk in program za poklicne
voznike.
»Močno smo zaskrbljeni nad stanjem
prometne varnosti v državi in iščemo
načine, da bi stanje izboljšali. Z AMZS,
eno največjih nevladnih organizacij, ki
deluje na področju prometne varnosti,
Kot že mnogo let doslej Občina Vransko sofinancira vseslovensko akcijo Veter v laseh s
športom proti zasvojenosti.
Tako se je na treh lokacijah v občini Vransko
(na večnamenskem športnem igrišču pri
Športni dvorani Vransko, na igrišču v Prekopi
in v športnem parku na Ločici pri Vranskem)
pomerilo preko sto mladih v nogometu,

usposabljanja in izobraževanja, in Agencijo za varnost v prometu želimo čim bolj
intenzivirati sodelovanje s ciljem povečanja prometne varnosti. Konkretno
bomo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pregledali najbolj kritične odseke, ki
jih bomo v naslednjih letih izboljšali,« je
povedal minister dr. Peter Gašperšič.

po procedurah programa EuroRAP, v
katerem sodelujejo že deveto leto. Na
področju vozil pa izvajajo teste pnevmatik in otroških avtomobilskih sedežev,
sodelujejo v projektu EuroNCAP, izvajajo tehnične preglede vozil, servise in
homologacije ter pomoč na cesti in avtovleko.

Na prometno varnost vplivajo vsi
udeleženci prometnega trikotnika udeleženci v prometu, vozila in infrastruktura. S ciljem vzgojiti varne voznike
v AMZS deluje Šola vožnje, dodatna izobraževanja voznikov pa izvajajo v AMZS
Centru varne vožnje na Vranskem, enem
največjih tovrstnih centrov v Evropi. Na
področju infrastrukture, cest in obcestja
slovenski avtoklub sodeluje v evropskem
programu EuroRAP, kjer ocenjujejo
ceste, ter pri drugih programih, kjer se
ocenjujejo počivališča, testirajo prehodi
za pešce in predori. Pravkar so pridobili
novo triletno akreditacijo za svoje vozilo in opremo za videosnemanje cest ter
zajem podatkov o prometnovarnostnih
in ostalih parametrih cest ter obcestja

»Izzivi nas čakajo na več točkah – ena
je varnost v cestnem prometu, ki se je
v zadnjih mesecih izrazito poslabšala
in kjer se sprašujemo, kaj lahko civilna
družba skupaj z državo naredi. Pred nami
so poletni meseci, prihaja turistična sezona, kjer lahko AMZS prispeva tako,
da obvešča slovenske voznike in člane
partnerskih tujih avtoklubov, med njimi
tudi člane ADAC, največjega avtokluba v
Evropi z 20 milijoni članov, o tem, kako se
izognejo gneči, in jim svetuje alternativne
poti. Dotaknili smo se tudi izobraževanja
voznikov ter tega, kaj nas čaka v novi zakonodaji s področja cest in tehničnih pregledov na vozilih,« je dejal Robert Štaba,
generalni sekretar AMZS.

VETER V LASEH 2016

košarki, odbojki na mivki, boju med dvema
ognjema, rolanju, štafetnih igrah, namiznem
tenisu, vlečenju vrvi … Športne igre smo
popestrili z ustvarjalno delavnico (risanje
s kredami po asfaltu), s plesom v vetru in z
glasbo.
Že nekaj let nas na Vranskem razveselijo s
svojim obiskom konji iz konjeniškega kluba

T. T.
KK ISLANDER iz Prekope.
Otroci so na vseh treh lokacijah prejeli majčke in zapestnice z logotipom Vetra v laseh,
da pa niso bili trebuščki lačni in žejni, so vsi
udeleženci dobili sirove štručke in sok.
Sobotno dopoldne smo tako preživeli brez
televizije in računalnikov, kar je v zadnjih letih
največja zasvojenost med mladimi …

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

Knjižnična stran

NAPOVEDUJEMO:
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• 11. 6.–20. 8. 2016 v času odprtosti knjižnice:
70 let LD Vransko, razstava
• 1. 7.–20. 8. 2016: Nagradni domoznanski kviz
Spoštovani, obveščamo vas, da vas v juliju in avgustu v Občinski knjižnici Vransko pričakujemo vsak torek in
petek od 12. do 18. ure, sobote bodo zaprte.
V času odprtosti knjižnice vas vabimo, da si ogledate zanimivo razstavo, ki smo jo pripravili ob 70. obletnici
delovanja Lovske družine Vransko. Za osnovnošolce pa smo pripravili nagradni domoznanski kviz, ki vam bo ob
kančku sreče prinesel lepo nagrado. Vabljeni.

NOVO!
Od sedaj naprej vam v naši knjižnici nudimo tudi barvno A3-kopiranje in tiskanje.

ZGODILO SE JE ...
VEČER RIME IN GLOBINE 2016
V četrtek, 16. 6. 2016, je Medobčinska splošna knjižnica Žalec v
sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec v Savinovem
likovnem salonu v Savinovi hiši v Žalcu organizirala tradicionalni Večer
rime in globine s predstavitvijo 18. številke revije za književnost in
kulturo Vpogled, ki jo izdaja Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
Odgovorni urednik revije je eden osrednjih slovenskih pesnikov tega
časa, urednik, esejist in kritik Zoran Pevec, ki je predstavil njeno vsebino.
Njegova desna roka je urednica Marija Končina, ki je napisala uvodnik,
revijo oblikuje Simona Kropec, delo uredništva pa kot predstavnica
izdajatelja usklajuje Lidija Koceli. Svoje prispevke so predstavili: Nuša
Ilovar (glas Simona Kropec), Aleš Jelenko, Andrejka Jereb, Zoran Pevec, Dani Bedrač, častni gost Ervin Fritz, Bojan
Ekselenski, Maja Horvat, Matjaž Lesjak, Marko Vitas, Peter Rezman, Milan Novak in hrvaška pesnica Ljubica Ribič,
Alenka Domjan, Lidija Koceli in Marija Končina. Med branji so zbrani prisluhnili izvrstnim glasbenim improvizacijam
pianista, zborovodje in skladatelja Matevža Goršiča. Medobčinska splošna knjižnica Žalec in Zavod za kulturo,
šport in turizem Žalec s tem dogodkom že vrsto let povezujeta z občinstvom ustvarjalce pesniških in proznih
prispevkov, likovne in glasbene umetnike, fotografe, oblikovalce, restavratorje in kritike.

Za odrasle:
• Šketa, S.: Seksi presne sladice
• Partljič, T.: Nebesa pod Pohorjem
• Povitki in obloge v antropozofski medicini
• Pešut, B.: Prvi polčas slastne četrtine
• Bucay, J.: Pot samoodvisnosti
• Lukanc, M.: Ana Celjska
• Menart, J.: Zadnja pomlad
• Barton, F.: Vdova
• Kinsale, L.: Polnočni princ
• Hunter, M.: Nevarna z diamanti
• Ewing, A.: Bela vrtnica
• Kalanithi, P.: Ko dih postane zrak
• Hawkins, K.: Princ, ki me je ljubil
• Bussi, M.: Letalo brez nje
• Motte, A.: Dvojna igra
• Ahrnstedt, S.: Dedinja
• Banner,C.: Hiša na robu noči

Knjižne novosti
•
•
•

Palombo, A.: Beneški violinist
Wine, M.: Vražja višavska upornica
Sorensen, J.: Odrešitev Callie in Kaydena, 2

Mladina:
• Yousafzai, M.: Vsak dan je Malalin dan
• Smith, D.: Če …
• Mav H., N.: Miška želi prijatelja
• Mav H., N.: Bober nogometaš
• Hanika, B. T.: Krik Rdeče kapice
• Berner, S. R.: Nove Karelčkove zgodbice
• Jonevs, J.: Metalci ‘94
• Bajd, B.: Tri dvoživke
• Muck, D.: Škratovile najdejo mamo
• Beaumont, E.: Pismonoša Aljoša; Učitelj vožnje
Rožle; Rok se pripelje povsod
• Pari, I.: Povej mi več o hrani
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Zadnji dogodki iz šolske knjižnice
Šolska knjižnica vsako leto organizira
ekskurzijo v Občinsko knjižnico Vransko za četrtošolce in v Medobčinsko
splošno knjižnico Žalec za sedmošolce
v okviru projekta Rastem s knjigo.
S četrtošolci smo obiskali Občinsko
knjižnico 2. junija. Ga. Karmen nam
je skozi zgodovino knjige predstavila
različne pisne podlage, spoznali smo,
kaj je original knjige, kaj pa faksimile,
ogledali smo si tudi najstarejšo knjigo, ki jo hrani Medobčinska splošna
knjižnica Žalec.
Sedmošolci pa so preko projekta Ras-

tem s knjigo (v organizaciji Agencije
za knjigo JAK in MŠŠ) spoznali Medobčinsko knjižnico Žalec, njeno delovanje, posebej pa smo se ustavili
na domoznanskem oddelku, kjer so
jih najbolj zanimale stare razglednice

Vranskega in Tabora. Prejeli pa so
tudi zanimivo knjigo Damjana Šinigoja
Iskanje Eve, ki govori o pasteh najstništva.
Knjižničarka Marija Završnik
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POSLOVILA SE JE GENERACIJA NAJLEPŠIH
pripravili sami, in Cup song, v katerem
so prikazali, da je kozarce možno uporabljati tudi v druge namene.
Valeto je popestrila razredničarka 9. a,
ki je svojim učencem pripravila prav
posebno presenečenje. Pesem, napisano prav posebej za njih, je v družbi
gospoda Mirana zapela. Presenečenje je bilo popolno, o čemer je govoril
tudi bučen stoječi aplavz. Devetošolci
POŠ Tabor so se lahko nasmejali ob
pesmici, ki so jo za njih spesnili njihovi
mlajši sošolci iz kombiniranega oddelka.

Pisalo se je davno leto 2001. Ta letnica ne bi bila nič posebnega, če se ne
bi takrat zgodilo 31 rojstev. Svet od
takrat naprej ni bil več isti. Sledilo je
dolgo in težavno obdobje otroštva.
Od vrtca, kjer so se spletle močne
prijateljske vezi, do 9-letne osnovnošolske dogodivščine, polne nasmejanih ust in oči, polnih pričakovanj.

V sredo, 15. 6. 2016, smo se zbrali na
dogodku v športni dvorani na Vranskem, ob katerem smo slavili to, da se
učenci 9. razredov za vedno poslavljajo od osnovnošolskih klopi.
V dvournem programu smo si lahko
ogledali znanje plesnih korakov, ki so
ga osvajali tri mesece, pevske točke,
plesno točko Mash up, ki so jo učenci

Poslovila se je še ene generacija Osnovne šole Vransko-Tabor. Generacija
najlepših, kot so se sami poimenovali.
Generacija, za katero mnogi pravimo,
da je bila nekaj posebnega. Naj jih na
njihovi poti vodi pogum in želja biti
kar se da najboljši. Naj verjamejo vase
in ostanejo zvesti samemu sebi.
Zato, dragi devetošolci, sanjajte svoje sanje in verjemite ... uresničile se
bodo.
Pa SREČNO!
Barbara Pertinač in Tina Rus Rozina,
razredničarki

KUHARSKI KROŽEK V NARAVI
S kuharji smo tokrat zapustili gospodinjsko učilnico. Vzeli smo pot pod noge in jo
mahnili na Marelico. Nabrali smo bezgovo cvetje in se vrnili pred šolo. Vreme je
nazadnje reklo zadnjo besedo in načrt,
da si pripravimo pojedino na Gorici, je
splaval po vodi. Kar pred šolo smo si
pod streho pripravili pivsko testo in na
plinskih gorilnikih cvrli vanj namočeno

bezgovo cvetje. Njami,
njami! Dodali smo malo
sladkorja in cimeta in jed
je bila odlična. Seveda smo
recept tudi zapisali. Ker je
sreča na strani pogumnih,
smo zadovoljni in siti pod
mavričnim nebom zapustili šolo.
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ZAKLJUČNO SREČANJE OSNOVNOŠOLSKIH KUHARJEV
V torek popoldan, 14. junija 2016, smo
se še zadnjič v tem šolskem letu zbrali
kuharji Osnovne šole Vransko-Tabor z
namenom, da pripravimo pogostitev
zase in za starše.
S sabo smo prinesli predpasnik, različno
sadje in štruco francoskega kruha. V jedilnici šole smo po različnih postajah pripravljali pestre jedi in tisto, kar sodi
zraven. Korenčkovo juho s krompirjem,
sadna nabodala, rezanje kruha, tunin,

grahov, avokadov, zeliščni, sadni namaz
ter prtičke za pogrinjke. Kuharji so pogrnili mize, jih lepo okrasili in nanje postavili
pripravljene jedi. Tako kot celo šolsko leto
so nam bile tudi tokrat v veliko pomoč
šolske kuharice in čistilke. Kuharice nam
vedno pripravijo vse potrebne sestavine
in za nami marsikaj pomijejo, tokrat pa so
pripravile slavni salamin namaz, katerega
recept ostaja skrivnost. Čistilke za nami
vedno tako lepo počistijo in nam posojajo metle, tokrat pa so nam zaključno

srečanje popestrile še s prečudovitimi
šopki. Hvala vsem.
Ko smo vse lepo pripravili, so se nam
pridružili starši. Povabili smo jih na
pokušnjo jedi in se v prijetnem vzdušju
in ob dobri hrani poslovili od kuharskih
srečanj in pestrega šolskega leta. Naslednjega pa se zopet srečamo s kuhalnico v
roki.
Pa lep poletni pozdrav in dober tek
v dobri družbi!
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BOSIH NOG NA BEZGOVO MALICO
Ob vsakdanjih vragolijah v naravi, ob
druženju s sosednjo skupino otrok ter
bosih nog naokrog si otroci razvijajo
spretnosti, sposobnosti in pridobivajo
dragocene izkušnje.
Tako smo se v juniju družili in pohajali po
bližnji okolici vrtca. Opazovali in raziskovali smo naravo in si v njej razvijali vsa

čutila. Utrjevali smo svoje podplate, bosi
hodili po potoku, tekali, se lovili po travniku in gozdu. Nabrali smo cvetove črnega
bezga in si pripravili bezgovo cvrtje. Potrebovali smo veliko jajc, moke, mleka ter
radensko. Otroci so vse skupaj zmešali in
bezgove cvetove pomakali v tekočem
testu ter pekli. Tisti pravi gurmani so

bezeg okušali prav pri vsaki peki, malo
večji pustolovci pa so raziskovali potok,
žuželke in rastline.
Narava, sonce, smeh in druženje nas je
napolnilo z energijo in željo po novih pustolovščinah.
Branka, Laura, Nuša, Katja in Matej

Urnih nog naokrog
Na povabilo naše varovanke, ki ima doma konja, smo se
odpravili k njej domov. Na pohod smo povabili še otroke iz skupine 2-3 let. Ko smo hodili po gozdni poti, smo poslušali zvoke
iz okolja, opazovali travnike, drevesa ... Razvijali smo vztrajnost
in bili gibalno aktivni. Ko smo prispeli na cilj, smo zagledali konja, ki se je pasel na pisanem travniku. Navdušenje otrok je bilo

veliko. Božali so konja in občudovali njegovo kožo, grivo, rep.
Igrali smo se na travniku, tekali, se družili med sabo. Preživeli
smo prijetno dopoldne v družbi razigranega konjička. Hvala za
povabilo.
Otroci skupine 5-6 let s Simono in Darjo ter otroci skupine 2-3
let s Katjo in Matejo P.
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PRESENEČENJE IZ LITVE ZA TRETJEŠOLCE
V sredo, 1. 6. 2016, smo tretješolci
doživeli pravo presenečenje. Ravno
ko so še zadnji učenci zaključevali s pisanjem testa, so se med vrati
naše učilnice pojavili trije gostje, gospa ravnateljica, gospa Katja iz KUD
Sodobnost International in litovski
pisatelj in ilustrator Kęstutis Kasparavičius. Gospod Kęstutis je napisal nam
še posebej ljubo knjigo z naslovom
Mala zima. Zgodbo iz te knjige smo
animirali v risanko in pripravili powerpointovo animacijo, s katero smo
sodelovali na državnem tekmovanju v
animaciji in dosegli tretje mesto.
Ker smo celo leto pridno sodelovali v
projektu Naša mala knjižnica, reševali
nagradne naloge, se priključevali akcijam v okviru projekta, kot so izmenjava književnega junaka, pismo presenečenja, detektivska naloga, in bili
pri večini nalog uspešni, so nas za naš
trud nagradili z obiskom litovskega pisatelja in ilustratorja.

Obiska nismo
pričakovali,
zato smo bili še
prav posebej
presenečeni in
veseli gostov. Z
gospodom Kęstutisom smo
pobarvali eno
izmed njegovih ilustracij iz
njegove nove
knjige z naslovom Velika kača iz starega mesta.
Knjiga še ni prevedena v slovenščino, zato nam je vsebino predstavila
gospa Katja. Komaj čakamo, da bo
knjiga izšla v slovenskem jeziku. Ilustracijo, ki smo jo pobarvali, bomo
razstavili v avli šole, kjer bo na ogled
obiskovalcem šole.
Takole pa je dogodek opisal Gašper
Orehovec iz 3. a.

Pisali smo test, ko je v razred vstopil
Kęstutis Kasparavičius. Vsi smo bili
začudeni. Le kako to, da je iz Litve
prišel v Slovenijo? Z gospodom je prišla
tudi gospa Katja. Povedala nam je, da
bomo barvali. Gospod Kęstutis nam je
dal navodila za barvanje. Barvali smo
zelo dolgo kačo. Med barvanjem smo
se pogovarjali z gospodom Kęstutisom, na koncu se je vsem nam gospod še podpisal v naše Ustvarjalnike.
Upam, da se takšno presenečenje še
kdaj ponovi.

Tretješolci smo spoznavali gozd z gozdarjem
V četrtek, 2. 6. 2016, smo z razredom
odšli na Gorico. Pri vznožju nas je že
čakal gozdar Janez. Skupaj smo se po
hribu navzgor odpravili v gozd. Na poti
smo videli klešče hrošča rogača. Gospod
Janez nam je povedal, da imata samec
in samica različno velike klešče. Samica
ima precej manjše klešče. Povedal nam je
tudi, da so rogači zaščitena živalska vrsta.
Malce pod vrhom Gorice smo se ustavili,
gospod Janez nam je v podrtem smrekovem deblu, natančneje pod lubjem,
pokazal lubadarja. Lubadar je majhen
črn hrošč, ki napada smreke. Živo drevo
se pred njim lahko ubrani z izločanjem
smole. Ker smo bili v ponedeljek sami v
gozdu in smo malo naprej od tega drevesa videli drevo, ki je imelo zanimivo lubje,
smo se pozanimali, katero drevo je to.
Povedal nam je, da je to divja češnja.
Gospod Janez nam je pokazal kitajsko
šiškarico na drevesu kostanja in hrasta.
Videli smo, da ima napaden list precej

manjšo listno
ploskev in s tem
si lahko naredi
tudi manj hrane.
Skupaj
smo
se
sprehodili
do malih bejbi
dreves. Pokazal
nam je majhne
jelke. Dve smo
ponovno posadili. Vsi smo poskusili tudi jelkino smolo. Ima zanimiv okus.
Na koncu nas je čakalo pravo presenečenje. Odpravili smo se proti gozdni kopalnici, ki jo uporabljajo divji prašiči. Poiskali
smo drevo, ki divjim prašičem služi kot
brisača in na njem nam je gospod Janez
poiskal ščetino divjega prašiča.
Po ogledu smo se vrnili nazaj v šolo. Na
travniku smo videli črička, ob gozdnem

robu pa smo se posladkali z borovnicami.
Imeli smo se lepo, saj je bil pouk v gozdu
nadvse zabaven in poučen. Hvala gozdarju Janezu za zanimivo dopoldne v
gozdu. Kljub temu da smo na gozdni učni
poti bili že lansko leto, smo letos izvedeli
veliko novih stvari.
Val Radulj, Dominik Grahek Ličer,
Lucija Verdelj in Beti Reberšek, 3. a

Nepozabno doživetje planincev Vrtca Vransko na Čreti

Za nami sta dva prekrasna dneva. S tem
ne mislimo samo na vreme. Mislimo
predvsem na dneva, polna doživetij, na
sklepanje novih prijateljstev, na druženje
ob pesmi in ob tem še obdanost s prelepo naravo in prijaznimi ljudmi.

Smo mladi, nadobudni, radovedni in razigrani planinci iz vrtca Vransko. Ker smo
celo šolsko leto osvajali in premagovali
veliko planinskih poti, smo si za zaključni
pohod prislužili nočitev v planinski koči
na Čreti.

V petek so nas starši v Petelinku prepustili v varstvo vzgojiteljicam. Od tam smo se
s polnimi nahrbtniki podali proti Čreti. Ko
smo prisopihali do cerkve sv. Katarine,
nas je g. Skok prijazno povabil, naj si ogledamo njeno notranjost, ki je bila prelepa,

11

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
za kočo proti Marijini cerkvi. Tam smo si
lahko ogledali priprave na »lepo« nedeljo. Pokukali smo tudi v notranjost ter
občudovali njeno lepoto.
Od cerkve nas je po strmem hribu
navzdol do svoje domačije pospremil g.
Remic. Na njihovi kmetiji smo si ogledali tudi živali. G. Branko nam je razkazal
hlev. Najdlje smo se zadržali pri zajčkih
in jih božali. Tudi za naše vedno prazne
želodčke so poskrbeli, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo.
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saj je bila naslednji dan v njej poroka. Ko
smo se posladkali še s piškoti, smo se veseli in polni pričakovanj odpravili naprej.
Kmalu smo z vrha hriba zagledali našo
kočo.
V koči nas je s toplim čajem in širokim
nasmehom pričakala oskrbnica Mina,
ki je za nas skrbela kot prava mama.
S prijateljico Mojco sta nam postregli
z večerjo. Po večerji smo si v planinski
dnevnik odtisnili štampiljko, eno pa še
na roko. Ker je naslednji dan praznovala

ena izmed mladih planink, smo ji skupaj
z njeno mamico pripravili presenečenje.
Naj povemo samo, da je bilo veselo, glasno, razburljivo in na koncu tudi utrujeno.
Nekateri smo komaj držali odprte oči do
konca pravljice. Hitro smo utonili v spanec.
Naslednje jutro smo se zbudili sveži,
spočiti in pripravljeni na nove dogodivščine. Po zajtrku smo se poslovili od Mine
in Mojce, ki se jima zahvaljujemo za gostoljubje in prijaznost, ter se podali v hrib

Prijetno utrujeni smo ob pesmi prehodili
še zadnji del poti. Komaj smo čakali, da
bomo o vseh doživetjih povedali svojim
staršem in se stisnili v njihov objem.
Za konec naj se zahvalimo vsem, ki ste
nam pri izvedbi »nočitve v koči« pomagali. Hvala vsem domačinom s Črete za
prijaznost. Hvala staršem za zaupanje.
Predvsem pa hvala Planinskemu društvu Vransko za velikodušnost, saj nam je
omogočilo izvedbo projekta in ga tudi
finančno podprlo.
Mladi planinci z mentoricami: Katjo,
Matejko P. in Matejo R.

MLADI PLANINCI NA POHOD Z VETROM V LASEH

Planinci od 1. do 5. razreda Osnovne
šole Vransko-Tabor smo bili 28. 5. 2016
dopoldan vabljeni na pohod. Peš smo
se podali na Ločico pri Vranskem. Med
potjo smo opazovali polja in okoliške že

osvojene hribe, naleteli pa smo na gospoda Jaka in Janeza, ki pridno markirata
planinske poti. Otrokom sta pokazala,
kako poteka markiranje, nato pa so se v
slikanju markacij preizkusili tudi planinci.

Kdor se je udeležil pohoda, ga je v športnem parku Ločica čakalo prijetno presenečenje. Sodelovali smo namreč na
prireditvi Veter v laseh. Učenci so razmišljali, kaj pomeni odvisnost in katere vrste
odvisnosti poznamo ter kako lahko
odvisnost od nezdravih navad in drog
zamenjamo s kakšno bolj prijetno odvisnostjo. Rezultat je seveda športna aktivnost, s katero spodbujamo zdrav duh v
zdravem telesu, sodelovanje, bivanje na
prostem, veselje in zabavo. In da ni ostalo
samo pri besedah, smo hitro poprijeli za
odbojkarsko, košarkarsko in nogometno
žogo, vrv, vorteks, gugalnico in še kaj. V
sončnem vremenu in v prijetni družbi, ob
cedeviti in sirovih štručkah, je dopoldne
hitro minilo. Z majicami in zapestnicami s
sloganom »S športom proti drogi« smo
rdečih lic odšli domov.

ŠPORTNI DAN PRVEGA TrILETJA
Sončnega junijskega petka smo izvedli športni dan za učence
prvega, drugih in tretjega razreda. Razdelili smo se v starostno
različne skupine in prehajali v petih delavnicah, ki so jih pripravile učiteljice. Vsaka delavnica je spodbujala in razvijala različna
področja gibanja in sodelovanja. Da je bila ponudba zanimiva, smo uporabile različne rekvizite: vreče, kljukice, rute, vrvi,

elastiko, krompir, balone, žoge, vozičke. Ena od delavnic pa je
namesto rekvizitov uporabila kar svoja telesa. Največ o dogajanju so povedali kar učenci sami.
Jan K., 1. a: Zelo je “fajn”. Delavnica z vozički mi je bila najbolj
všeč. Zelo se zabavamo.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
Ema K., 1. a: Meni je športni dan super,
najbolj všeč mi je bilo skakanje v žakljih.
Vid C., 1. a: Všeč mi je bil šport v parih,
ker smo morali sodelovati in smo se
imeli fajn.
Elija J., 2. a: Športni dan je zelo zanimiv.
Vozimo se z vozičkom, plezamo pajkovo mrežo in se zraven zabavamo.

Inja K., 2. a: Še posebej mi je všeč vlečenje vrvi, plezanje in štafetne igre z baloni
in plišastimi igračami.
Nik K., 2. b: Danes, ko je bil športni dan,
sem zelo užival. Športne dni imam zelo
rad. Športni dan bi lahko imeli vsak dan.
Laura O., 2. b: Super je, ko se ogrevamo,
tečemo in imamo veliko različnih športov.

David B., 3. a: Na današnjem športnem dnevu mi je fajn. Dejavnosti
so mi všeč, ker se razgibaš in hkrati
zabavaš.
Gloria V., 3. a: Športni dan je igriv in
zabaven. Želim si, da bi bil vsak dan.
(Jaz tudi. Anže Š.)
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PRVOŠOLCI OSNOVNE ŠOLE VRANSKO-TABOR V ŽIVALSKEM VRTU
Letošnjo zaključno ekskurzijo smo pa res
težko dočakali! Kar dvakrat smo prestavili izlet zaradi slabega vremena, vendar v
tretjo gre rado. V sredo, 25. maja 2016,
smo se v sončnem jutru odpeljali proti
Ljubljani, s polnimi nahrbtniki hrane in
pijače, sladkarije pa smo seveda pustili
doma. Pot po živalskem vrtu smo začeli
z ogledom hranjenja morskega leva, ki
pa nas je prišel prijazno pozdravit tudi
k steklu. Zelo dobro smo videli njegove
brke in okrogle oči. Veliko živali je v dopoldanskem času počivalo, zato si jih nismo mogli pobliže ogledati. Smo pa zato

dobro pomalicali in se poigrali na zanimivih plezalih. Ogled smo nadaljevali mimo
volka, slona, tigra, leoparda, papig, kengurujev, žiraf, zeber, geparda, domačih
živali in še veliko drugih živali. Res smo
bili vsi navdušeni nad urejenim živalskim
vrtom in zanimivimi tablami, na katerih
ni manjkalo slik in zanimivih podatkov,
ki smo jih seveda prebrali kar sami. Kljub
temu da so mnogi že bili v živalskem vrtu,
je bil izlet s sošolci, vožnja z avtobusom
in ogled živali res posebna dogodivščina.
Všeč so mi bili žirafa, slonica in mladički.
Patricija

Všeč so mi bili volk, morski lev, gepard. Ni
mi bilo všeč, da so mačje pande spale. Denis
Najbolj všeč mi je bil morski lev. Ni mi bilo
všeč, da nisem videl valilnice. Jan K.
Všeč so mi bile papige, žal mi je, da nismo
videli leva. Miha
Všeč so mi bile majhne opice, so bile »ful
lušne«, ni mi bilo všeč, da so mačje pande
spale. Eva
Všeč so mi bili tigri in opice. Adrijan

PLANINCI MESECA MAJA NA LONČEK ČAJA
V soboto, 7. maja 2016, smo se v sončnem
vremenu dobili planinci razredne stopnje
na Osnovni šoli Vransko in se podali na
pohod. Začeli smo ga na Vranskem, nadaljevali mimo Briš na Prilope. Tam smo
imeli malico in popestritev. Planinci so

s pomočjo knjig sami nabrali zdravilne
rastline, ki smo jih nato skuhali v čaj. Čaju
smo dodali limono in nad njim so bili vsi
zelo navdušeni, kljub temu da ga nismo
sladkali. Na Vransko smo se vrnili mimo
Tešove in Marelice. Med potjo je nastala

tudi priredba znane pesmi. Verjamemo,
da se je petje slišalo daleč naokrog.
Jaz pa pojdem na Vransko, jaz pa pojdem
na Vransko, jaz pa pojdem na Vransko, dol
do naše šole.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
Nihče drug ne pojde z mano, nihče drug ne
pojde z mano, nihče drug ne pojde z mano,
kot planinski krožek.
Vesele pesmi bomo peli, vesele pesmi
bomo peli, vesele pesmi bomo peli, glasno,
glasno juckali!

NARAVOSLOVNI DAN PRVOŠOLCEV
pri
najzanimivejših, nato pa smo
se odpravili naprej
na Ribnik Vrbje. Na
naravoslovni poti
ob ribniku pa so nas
spremljali različni
leseni obhodni kipi,
ob katerih smo se
tudi ustavili in si jih
ogledali.

14

V torek, 17. 5. 2016, smo se prvošolci
odpravili na naravoslovni dan. Tema naravoslovnega dne so bila različna življenjska okolja.
Dan smo začeli z ogledom likovne razstave učencev osnovnih šol Spodnje
Savinjske doline, ki je v Savinovem salonu v Žalcu. Tam smo si podrobneje ogledali likovne umetnine nekaterih učencev
naše šole in tudi slike, kipe, risbe, fotografije, papirnate izdelke in različne
prostorske inštalacije ostalih učencev. V
galeriji smo se spomnili, s katerimi tehnikami smo sami že ustvarjali, se ustavili

Imeli smo skrbno
načrtovan dan, napolnjen z različnimi
dejavnostmi. Učenci so ob prihodu z
avtobusa dobili navodila za opazovanje
narave in pripravljen učni list. Kot pravi
naravoslovci smo se preobuli v gumijaste
škornje, opremili z lopatkami, rokavicami, s plastenkami, posodicami, z mrežicami in lupami za opazovanje vodnih živali
in rastlin.
Pri pouku smo se že prej seznanili z umetnim in naravnim življenjskim okoljem.
Učenci so ob poti prepoznavali vrt, polje,
travnik, gozd, potok, ribnik, reko, rečno

nabrežje. Vsako okolje smo podrobneje preučili, največ pa šteje, da so učenci
v živo in z vsemi čutili lahko zaznavali
obravnavane teoretične pojme.
Opazovali smo živali in rastline, ki
smo jih potem narisali in opisali na
opazovalnem učnem listu. V in ob
ribniku smo opazili veliko rib, laboda,
sivo čapljo, črno lisko, ponirka, vodne
drsalce in še nekatere druge žuželke.
Po srčni poti ribnika pa nas je spremljala pestra paleta obvodnih in vodnih
rastlin, kot so rogoz, navadno ločje,
trsje, trpotčasti porečnik, ostri šaš …
Ob ribniku teče reka Savinja. Po ozki poti
smo prečkali njeno nabrežje, poiskali glino, jo nakopali in odnesli v razred,
kjer smo naslednji dan z njo ustvarjali.
Napravili smo si glinene lončke, v katere
bomo lahko natočili vodo ali pa zasadili
zelišča.
Naravoslovni dan nam bo ostal v lepem
spominu, saj je bilo doživetje narave zelo
intenzivno in prijetno.
Tina Puntar

TRETJEŠOLCI SMO BILI NA TRAVNIKU
Danes, 20. 5. 2016, smo imeli naravoslovni
dan. Najprej smo odšli na Gorico. Tam
smo na travniku poslušali, tipali, vonjali.
Potem smo se razdelili v skupine. V skupini sem bila z Valom in Tinejem. Morali
smo poiskati cvetlice, ki so imele vijolične,
rumene in bele cvetove. Ko smo našli
cvetlice, smo dobili povečevalna stekla in
liste. Ogledali smo si cvetlice in rešili učni
list. Potem smo morali poiskati različne
vrste trav. Tudi za trave smo dobili učne
liste. Naša naslednja naloga je bila, da
smo morali uloviti živali. V ta namen smo
dobili posodice z lupo. Ko smo jih ujeli,
smo se postavili v krog in si pogledali, kaj
smo nalovili. Hitro smo rešili učne liste.
Sledila je izdelava travniških koktajlov.
Moj koktajl se je imenoval super koktajl. Za konec smo imeli še igro iskanja. Mi
smo rešili vseh sedem nalog.
Beti Reberšek, 3. a

Danes je bil naravoslovni dan. V šolo
smo morali prinesti nahrbtnik, peresnico, mapo in pijačo. Najprej smo malicali.
Potem smo vzeli nahrbtnike, torbe in se
preobuli. Nato smo se odpravili na Gorico. Na Gorici smo dobili blazino, na njo
smo se usedli. Nato smo dobili učne liste,
na katere smo odgovarjali na vprašanja,
ki jih je postavljala gospa. Potem smo
morali poiskati rumene, bele in vijolične
rastline. Za iskanje smo imeli pet minut.
Ko smo jih našli, smo prinesli rastline
gospe Poloni. Nato smo dobili učne liste
in smo jih začeli reševati. Ko smo končali, smo iskali različne trave. Tudi tokrat
smo si izbrali eno in jo opisali. Iskali smo
živali na travniku. Jaz sem ujela mušico.
Ko smo ujeli vsak svojo žival, smo si eno
izbrali in jo opisali. Za konec smo naredili še vsak svoj travniški koktajl. Gospa je
ocenila, kateri je najboljši. Povedala nam

je, da so vsi zelo dobro narejeni. Za konec
smo se šli še igro iskanja, pri kateri smo
morali iskati različne stvari. Tako se je dan
končal.
Gloria Vovk, 3. a

URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. junij 2016

Številka 58/2016
3. člen

VSEBINA

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2015 znašajo:

AKTI
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za leto 2015
2. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja RE06-3 – Ferme
3. DOPOLNITEV Letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2016

ZAPISNIKI
4. ZAPISNIK 11. redne seje občinskega sveta

AKTI
1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 98. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 78/99, 124/2000,
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP,
14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010,
11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave Občine
Vransko, št. 21/12 in 46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 12.
redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Vransko za leto 2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015 sestavljajo
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
Občine Vransko za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

1|S tr a n

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč

Zaključni račun 2015
v EUR
2.486.978
1.921.441
1.709.275
1.488.677
173.466
47.128
4
212.166
123.596
2.852
1.960
958
82.800
14.300
3.700
10.600

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

551.234
551.234

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2.303.826
930.396
178.846
24.247
643.115
26.430
57.758

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

927.892
35.935
485.654

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih

412.558
412.558

73.263
333.040

15

Številka 58/2016 – 30. 6. 2016

URADNE OBJAVE Občine Vransko
4. člen

sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

32.980
18.263

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

183.153

14.717
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Številka: 410/2016-0321
Vransko, 21. 6. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja RE06-3 – Ferme

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA
VRAČILA
DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova
privatizacije

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015 se objavi v
uradnem glasilu občine Vransko «Občinski informator - Uradne
objave Občine Vransko«.

Zaključni račun 2015
v EUR
0

0
0
0
0

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009- ZPNacrt-A, 80/2010ZUPUDPP, 106/2010-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12- ZPNacrt-B, 57/12ZUPUDPP-A, 109/12- ZPNacrt-C in 35/2013 – skl. US) ter 16. člena
Statuta Občine Vransko (Ur. list RS, št. 17/2010, 53/2010 ter Uradne
objave občine Vransko št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski
svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja RE06-3 - Ferme

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

0

1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt
za del območja REO6-3 – Ferme, v nadaljevanju: OPPN.

0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, projektiranje in
storitve d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, pod številko projekta
2013/OPPN-028.
2. člen
(vsebina odloka)

C. RAČUN FINANCIRANJA

41.351

(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo
projektih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe
za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in
ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske
ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po
prenehanju veljavnosti OPPN.

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

- 141.802

(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi kartografski del in
priloge, ki so na vpogled pri službi pristojni za urejanje prostora v
občini Vransko.

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

- 183.153

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

Zaključni račun 2015
v EUR
60.000
60.000
60.000
201.802
201.802
201.802

29.916

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z
OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z izgradnjo štirih (4)
enostanovanjskih prostostoječih stavb, ureditvijo ustreznega dovoza
na parcelo, izgradnjo priključkov komunalne in energetske
infrastrukture ter ureditev v zvezi z varstvom pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
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III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcel, na katerih se izvedejo
stanovanjski objekti, prometna, energetska, komunalna in druge
ureditve.
(2) Območje, ki se ureja z OPPN se nahaja zahodno od regionalne
cestne povezave Šentrupert – Ločica v občini Vransko, kjer se
odcepi javna pot (št. 992691) proti vzhodu. Območje je nepozidano,
leži v naklonu proti jugu, jugovzhodu in v naravi predstavlja en del
travnika in en del gozda.
(3) Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z
uradnim katarskim načrtom in geodetskim načrtom obsega parcele:
120/9, 120/10, 120/12, 120/13 vse k.o. Ločica.
(4) Območje OPPN predstavlja po prostorskih aktih občine Vransko
stavbna zemljišča z oznako enote urejanja prostora REO6-3 z
namensko rabo stanovanjska gradnja.
(5) Velikost območja OPPN je 3 625 m².
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V
PROSTOR
5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
Območje OPPN se nahaja severno od javne poti številka 992691 in
je od tod dostopno. Zemljišče je v naklonu proti jugu in jugozahodu.
Večino območja predstavlja travnik, del vzhodnega območja pa je
poraščeno z gozdom. Območje s severne in južne strani obdaja
cesta, na zahodni strani pa meji na parcelo s stanovanjskim in
gospodarskim objektom. Dovoz do načrtovanih parcel je urejen z
južne strani, iz obstoječe javne poti.
6. člen
(opis prostorskih ureditev)
(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo in
ureditvijo štirih prostostoječih objektov, stanovanjskih stavb, s
pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo.
(2) Na območju OPPN so predvidene sledeče ureditve:
-gradnja in ureditev stanovanjskih stavb,
-gradnja gospodarske javne infrastrukture,
-gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
7. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti)
(1) Območje je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z oznako
SS – stanovanjske površine, namenjeno bivanju in spremljajočim
dejavnostim.
(2) Vrste dopustnih dejavnosti: osnovno dejavnost predstavlja
bivanje.
8. člen
(pogoji glede vrste dopustih gradenj in objektov na območju OPPN)
(1) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopuščajo:
- gradnja novih objektov,
- tekoča vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela na
objektih in napravah,
- nadzidave in dozidave novih objektov in naprav do opredeljenih
gabaritov v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki so opredeljena
v tem odloku,
- dozidave in nadzidave obstoječih objektov s ciljem
funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih
objektov, opredeljenih v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki so
opredeljena v tem odloku,
- odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
- rekonstrukcija objektov in naprav,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike,
prometa in zvez,
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- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja
večjo varnost ljudi in objektov,
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru določil
tega odloka.
(2) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljavnimi
predpisi ter v okviru določil tega odloka:
• Stanovanjske stavbe:
−
enostanovanjske stavbe,
• Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski objekti:
−
nadstrešnica oz. garaža in vrtna oz. kmečka lopa,
−
nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil 10.
člena tega odloka.
• Objekti transportne infrastrukture:
−
ceste, mostovi.
• Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
−
distribucijski
cevovodi,
distribucijski
elektroenergetski
vodi
in
distribucijska
komunikacijska omrežja.
(3) Dopustna je gradnja objektov za namene rabe alternativnih
energetskih virov.
9. člen
(pogoji za projektiranje in gradnjo)
(1) Lokacija in gradnja stanovanjskega objekta je v kartografskih
prilogah označena z območjem pozidave in tlorisom etaže.
Obravnavani objekt se v horizontalnem in vertikalnem gabaritu
prilagaja optimalni izrabi prostora in upošteva naravne in ustvarjene
danosti prostora. Območje pozidave je označeno z modro
neprekinjeno črto. Znotraj območja pozidave je označen tloris etaže.
Tloris stavbe je lahko manjši, večji, drugačnih oblik, kar se
natančneje določi s projektno dokumentacijo, vendar območja
pozidave ni dovoljeno presegati.
(2) Za gradnjo objektov in zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
• tlorisna površina objektov je v okviru območja pozidave;
• etažnost: K+P+M (klet, pritličje, mansarda), ob načrtovanju in
izvajanju gradbenih del za nove objekte in zunanje ureditve, je
potrebno sodelovanje geomehanika;
• objekti so lahko zidani iz opeke, leseni, montažni;
• streha je enokapna ali ravna, predlaga se zazelenjena streha;
• kritina mora biti temna, opečna ali temu podobnih materialov ;
• vidni deli objektov morajo biti postavljeni ali obloženi z naravnimi
materiali (les, kamen);
• ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasaditvijo
avtohtonih grmovnic, možna je kombinacija žive meje z lesenimi
tramiči ali drugo v skladu z obstoječimi ureditvami okolja, vendar
ograje ne smejo biti višje od 1 m;
• gradnja opornega zidu, višjega od 1,2 m, je dovoljena le zaradi
geotehničnih pogojev terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti
v kaskadah, če to dopušča velikost zemljišča. Višina zemljišča na
parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Oporni
zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.
Dostopne poti je potrebno oblikovati tako, da se v največji meri
prilagajajo terenu.
• vizualno izpostavljeni objekti se zakrijejo z rastjem. Predlagani so
iglavci, ki zagotavljajo zastrtost skozi vse leto in imajo skupne poteze
z gozdnimi sestoji severno od obravnavanega območja;
• na vsaki parceli je lahko le eden objekt;
• komunalna ureditev z dostopa do parcel in ureditev infrastrukture v
skladu z veljavno zakonodajo (električni priključek, vodovodni
priključek, napeljava za odvod odpadnih vod).
(3) Dovoz in dostop do objekta bo urejen na južni strani območja.
10. člen
(merila in pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko izvaja
skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka.
(2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev
naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
Nezahtevni objekti:
- podporni zid.
Enostavni objekti:
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- majhna stavba kot dopolnitev k obstoječi pozidavi,
- ograje,
- podporni zid,
- mala komunalna čistilna naprava,
- nepretočna greznica,
- rezervoar za vodo,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
- pomožni komunalni objekti.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in podpornih zidov)
naj bodo od parcelne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni
minimalno 1,00 m. Ograje in podporni zidovi naj bodo od parcelne
meje odmaknjeni minimalno 0,20 m. Na parcelno mejo so lahko
postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero
mejijo.
(4) Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih objektov morajo biti
načrtovani skladno osnovnemu objektu.
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11. člen
(pogoji za urejanje odprtih površin)
Pri določitvi zasaditve grmovnic in dreves je potrebno zagotoviti
preglednost pri priključevanju na prometne površine, ceste in vidnost
prometnih znakov. Krajinska ureditev mora biti usklajena glede
izbora (avtohtonih) vrst grmovnic in dreves v smislu čim večje
vpetosti v okolje. Tujerodne in eksotične rastlinske vrste se ne
vnaša.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(prometno omrežje)
(1) Dostop do objektov in parcel je iz obstoječe javne poti JP
992691. Do posamezne parcele/objekta se zgradi ustrezen
priključek v skladu s pogoji upravljavca.
(2) Na območju parcele je potrebno zagotoviti prostor za minimalno
2 parkirna mesta (PM) za osebna vozila. Parkirni prostor je lahko
utrjen, zatravljen, pokrit z nadstrešnico. Zagotoviti je potrebno
ustrezno odvodnjavanje parkirnih površin.
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individualni hidrofor, avtomatsko odzračevanje ter priprava vode, ker
je odvzem pred rezervoarjem, kjer se voda klorira.
(3) Pri nadaljnjem načrtovanju in projektiranju interne vodovodne
instalacije mora projektant upoštevati pogoje upravljavca.
(4) Pri izgradnji objektov in zunanje ureditve je potrebno upoštevati
minimalne odmike od javnega vodovoda. Vsa dela se izvajajo v
skladu in pod nadzorom upravljavca.
15. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju ni obstoječega kanalizacijskega omrežja.
(2) Izvede se ločen sistem kanalizacije. Meteorne vode se vodijo
ločeno, v bližnji vodotok. Pred izpustom v vodotok je potrebno
zgraditi objekt za zadrževanje meteornih voda. Velikost objekta in
način zadrževanja se določi v projektni dokumentaciji. Izpustna
glava v vodotok mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne
sme segati v svetli profil odvodnika. Na območju iztoka mora biti
struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Fekalne odpadne
vode je potrebno odvajati v individualne male čistilne naprave, ki jih
zgradi lastnik objekta na svojem zemljišču.
(3) Celotna kanalizacija se izvede vodotesno. Odvajanje in čiščenje
odpadnih vod se načrtuje in izvede v skladu z veljavno zakonodajo.
Izpusti v površinski odvodnik se izvedejo preko ustrezno oblikovanih
izpustnih glav. Namesto izpustov je potrebno strugo odvodnika
zavarovati pred vodno erozijo.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo se izvede
nizkonapetostni priključek iz obstoječe TP Ločica-Vransko. Kablovod
se položi po južni strani regionalne ceste R2 447 ter v nadaljevanju
ob JP 992691. Dolžina kablovoda je približno 660 m. Vzporedno z
izgradnjo predvidenega kablovoda se kablira tudi del NN omrežja, ki
poteka po južni strani R2.
(2) Priključitev
posameznih
objektov
se
izvede
preko
nizkonapetostnih kabelskih omaric v skladu s pogoji in navodili
upravljavca.

(3) Intervenca, dostava in promet v času gradnje je zagotovljen iz JP
992691.

(3) Vsa dela se izvajajo v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami
(Pelen d.o.o., št. projekta P002-16, februar 2016) in pogoji
upravljavca. Priključni NN kablovod ni sestavni del OPPN. Za njega
se izdela ločena dokumentacija.

13. člen
(skupne določbe glede komunalnega in energetskega urejanja)

17. člen
(TK in KTV omrežje)

(1) Vsi podatki o obstoječi in predvideni komunalni infrastrukturi so
povzeti iz katastra posameznih upravljavcev.

(1) Na območju ni obstoječega TK in KTV omrežja. Priključna točka
je na regionalni cesti R2 447.

(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti točne
podatke o legi komunalnih vodov. Vse tehnične rešitve prilagoditi
zahtevam upravljavcev ter upoštevati faznost izvedbe.

(2) Za priključitev načrtovanih objektov je od mesta priključevanja
potrebno zgraditi ustrezno kabelsko kanalizacijo (ločeno za TK in
KTV omrežje).

(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve ob
upoštevanju smernic posameznih upravljavcev. Podrobnejše rešitve
se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju smernic in
pogojev upravljavcev ter fazne izvedbe.

(3) Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavcev posameznih
omrežij (Telekom, Telemach).

(4) Za komunalne ureditve, ki potekajo izven območja OPPN se
izdela posebna dokumentacija in niso predmet OPPN-ja.
14. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vodooskrba je možna preko obstoječega vodovoda DN 80, ki
poteka severno od obravnavanih parcel. Zaradi predvidene gradnje
je potrebno v nadaljevanju določiti natančno lego obstoječega
vodovoda.
(2) Objekti se priključijo na obstoječi cevovod z izgradnjo hišnih
priključkov. Vsak objekt mora imeti svoj vodomerni jašek z
vodomerom. Zaradi visoke lege je zahtevan za vsak objekt

18. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje je individualno. Kot gorivo se lahko uporablja plin, kurilno
olje, les, lesna biomasa, toplotne črpalke in drugi alternativni viri
ogrevanja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(kulturna dediščina)
Na ureditvenem območju OPPN ni enot nepremične kulturne
dediščine.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

24. člen
(varovanje gozda)

20. člen
(varstvo zraka)

(1) Naročnik oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega
omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih
zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej.

(1) Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v zrak ne
presegajo z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav (Ur. list RS, št. 34/2007, 81/2007) dovoljenih ravni.
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno
mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno
onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in
transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se
za:
- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v
vetrovnem in suhem vremenu;
- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne
ceste;
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se
uporabljajo za prevoz.
21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje obravnave je skladno z določili Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/2005,
34/2008, 109/2009) razvrščeno v območje III. stopnje varstva pred
hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene
vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega
hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno
protihrupno zaščito in sanacijo.
(2) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati
veljavno zakonodajo.
22. člen
(varstvo voda)
(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij.
(2) Za zbiranje, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in
padavinskih voda je potrebno upoštevati naslednje:
-Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v
ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih
padavinskih vod.
-Geološko poročilo je pokazalo, da ponikanje čistih padavinskih voda
ni možno, zato je treba padavinske in prečiščene komunalne
odpadne vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik.
- Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba
predvideti v skladu z 92. Členom ZV-1 in sicer na tak način, da bo v
čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z
urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev,
travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki…).
(3) Prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave v čiščenje na
čistilno napravo najmanj enkrat na štiri leta ali odvoz blata iz
nepretočne greznice, mora biti v skladu z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št.
88/11, 8/12, 108/13) in z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
98/07, 30/10).
(4) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in
tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda,
izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.
(5) Za vse posege v prostor, ki bodo trajno ali začasno vplivali na
vodni režim je potrebno pridobiti vodno soglasje v fazi postopka
pridobitve gradbenega dovoljenja.
23. člen
(ohranjanje narave)
Na območju predmetnega OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih
območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
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(2) Oblikovati je potrebno gozdni rob na parceli številka 120/6 k.o.
Ločica in sicer z dosaditvijo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst.
Prepovedan je popolni posek drevja. Drugi posegi v gozd izven
območja OPPN niso dovoljeni.
(3) Štore ter odvečni odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, se ne
sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega
gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip.
(4) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe
nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih
poteh in začasnih gradbenih površinah. Teren ob objektu je v delu,
kjer je gozd, potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.
(5) Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika
o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS št. 55/94, 95/04) in
Uredbe o varstvu pred požari v naravnem okolju (Uradni list RS
št.26/93).
(6) Skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s področja varovanja
in gospodarjenja z gozdovi so vsi poseki drevja možni šele po
pridobitvi ustreznega dovoljenja o graditvi in ob prisotnosti krajevno
pristojnega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, ki drevje za
krčitev označi in poseg evidentira.
25. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši v skladu z občinskim
odlokom. V skladu z veljavno zakonodajo je predvideno ločeno
zbiranje odpadkov.
(2) Vse odpadke je potrebno ločevati ter predati v uporabo ustreznim
prevzemnikom.
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z
gradbenimi odpadki, v skladu z veljavno zakonodajo.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z
VARSTVOM PRED POŽAROM
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se nahaja izven naravnih omejitev kot so
poplavnost in visoka podtalnica. Nahaja pa se na območju srednje
velike verjetnosti pojavljanja plazov. Ob načrtovanju in izvajanju
gradbenih del za nove objekte in zunanje ureditve, je potrebno
sodelovanje geomehanika. Zagotoviti je potrebno odvod vseh
zalednih in površinskih voda iz območja.
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti.
Projektni pospešek tal znaša 0,15 g. Predvidene stavbe in ureditve
morajo biti projektirane za omenjeni projektni pospešek tal. V skladu
z določili predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
morajo biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki
jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo
povzročili:
- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
- deformacij, večjih od dopustnih ravni,
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni
opremi zaradi večjih
deformacij nosilne konstrukcije ali
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno
pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih
snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih
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snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob
upoštevanju sledečega:
− nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene
mehanizacije,
− nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in
strojnih olj,
− nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi
elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in
− nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki
gradbenih in drugih materialov.
27. člen
(varstvo pred požarom)
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(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, kjer je
požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Možnost za
nastanek požara ne obstaja, verjetnost vžiga je minimalna. V kolikor
izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo malo
gorljivega materiala je zajetega v požaru, v glavnem je to zgornji sloj
podrasti.
(2) Načrtovane stanovanjske stavbe se uvrščajo med požarno manj
zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti
izhaja iz posameznih načrtov, kot so določeni v predpisih o projektni
dokumentaciji o graditvi objektov.
(3) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru
na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in
izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik ljudi
(živali) in premoženja.
(4) Intervencijska vozila bodo varno dostopala preko obstoječe
dovozne ceste, ki se priključuje na glavno cesto kategorije državna
cesta z oznako R2, odsek 0290 Šentrupert-Ločica.
(5) Prometna dostopnost do območja OPPN in predmetnih parcel
mora zagotavljati dostop z vozilom za intervencijo in za razmeščanje
opreme za gasilce.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI
POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA
28. člen
(etapnost gradnje)
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno
neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena funkcionalna celota
vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno
ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
29. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih,
tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem
projektiranju ali podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih,
tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in
drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z
oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s
čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnjega
odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije oziroma nosilci urejanja prostora.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije
objektov in naprav natančno določi. Dopustna so odstopanja od
podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica
natančnejše stopnje obdelave projektov in geomehanskih
karakteristik.
(4) Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v predmetnem
OPPN (trase posameznih vodov, mesta, način priključevanja ipd.).
Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob
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upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanje veljavne
zakonodaje, predpisanih odmikov med posameznimi kanalnimi vodi.
Spremembe lege in trase posameznih vodov so dopustne tudi v
primeru težav pri pridobivanju zemljišč.
XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV
30. člen
(pogoji za vzdrževalna in druga dela)
(1) Za vzdrževalna in investicijska
nadzidave veljajo enaki pogoji za
Dozidave in nadzidave objektov
stavbno maso objekta in morajo
gradbenimi materiali osnovnega.

dela, rekonstrukcije, dozidave in
oblikovanje kot za novogradnje.
se morajo uskladiti s celotno
biti skladne z oblikovanjem in

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izdelovalec
gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred
poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni
gradbeni material in urediti okolico.
31. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)
(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven
območja OPPN mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje
upravljavca obravnavane infrastrukture.
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti geotehnične
pogoje gradnje za vsak predviden objekt.
(3) Pred začetkom gradnje je potrebno natančno določiti parcelne
meje s sosednjimi zemljišči (obnova mej).
(4) Investitorji morajo z lastniki gozdnih parcel št. 120/6 in 138/2 k.o.
Ločica skleniti pisni dogovor o ukrepanju v primeru ogrožanja
objekta in njegovih funkcionalnih
površin,
odškodninske
odgovornosti, v primeru podrtja dreves in podobno. Dogovor naj bo
sestavni del projektne dokumentacije.
32. člen
(obveznost v času gradnje)
(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne,
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni
varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
- skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času
prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,
- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih
infrastrukturnih vodov in naprav,
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za
preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri
transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,
- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,
- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav
in območij ter okolico objektov.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za
načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi
gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
XII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled pri službi
pristojni za urejanje prostora v občini Vransko in na Upravni enoti
Žalec.
Arhiviranje in vpogled v podrobni načrt se zagotavljata v digitalni in
analogni obliki. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.
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2. člen

34. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu občine »Občinski informator Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Številka: 35055-01/2012
Vransko, 21. 6. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2016
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 16.
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
občinski svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 21. 6. 2016
sprejel naslednjo

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko
za leto 2016
1. člen

Letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Vransko za
leto 2016 se dopolni tako, da se v načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem doda 2. točka kot sledi:
Zap.
št.

Lokacija
nepremičnine

Vrsta
nepremičnine –
podatki o
parceli ali
stavbi

Velikost
nepremičnine
v m²

Vrednost
nepremičine
v EUR

Ekonomska upravičenost

2.

delno stavbno
in delno
kmetijsko
zemljišče na
lokaciji Brode
13

860/1,
k.o. Tešova

924 m2

3.397,80

860/2,
k.o. Tešova

144 m2

2.109,00

Občina ne
potrebuje
zemljišča.

806/7,
k.o. Tešova

81 m2

846,20

3. člen
Ostale določbe Letnega načrta ravnanja
premoženjem
Občine Vransko
za
leto
nespremenjene.

z nepremičnim
2016
ostanejo

4. člen

Letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Vransko za
leto 2016, sprejet na 9. redni seji občinskega sveta Občine Vransko,
dne 8. 12. 2015, in dopolnjen na 10. redni seji, dne 16. 2. 2016, se
dopolni tako, da se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
doda 5. točka kot sledi:

Ta dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator - Uradne
objave Občine Vransko«.

Zap.
št.

Številka: 478/2016
Vransko, 21. 6. 2016

5.

Lokacija
nepremičnine

stavbno
zemljišče (JP
916022 Čeplje
– AMZS
poligon)

Vrsta
nepremičnine podatki o
parceli ali
stavbi

Velikost
nepremičnine
v m²

Planirana
sredstva

Zap. št.

Vrednost
nepremičnine
v EUR

2634/4,
k.o. Prekopa

354 m²

6.080,87

2634/5,
k.o. Prekopa

542 m²

9.310,26

2638/3,
k.o. Prekopa

314 m²

5.393,77

532/2,
k.o. Prekopa

27 m²

463,80

531/5,
k.o. Prekopa

237 m²

4.071,09

482/7,
k.o. Prekopa

354 m²

6.080,87

471/2,
k.o. Prekopa

114 m²

1.958,25

482/10,
k.o. Prekopa

563 m²

9.670,99

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
4. Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta
Nakup
zemljišča.

ZAPISNIK
11. redne seje občinskega sveta
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja Presekar,
Ervin Pepel, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Vid
Križnik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Alenka Lebeničnik in
Sonja Cencelj
- ostali prisotni:
- Upi Ljudska univerza Žalec, Franja Centrih
- Glasbena šola »Risto Savin » Žalec, Gorazd Kozmus
- JZ »Jožeta Potrate« Žalec; Marjan Golob
- OŠ Vransko –Tabor, Majda Pikl
- občinska uprava:
- Franc Sušnik župan, Marija Jerman in Mateja Godler
- opravičeno odsotni:
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Jolanda Železnik
- Zavod za kulturo šport in turizem Vransko, Suzana Felicijan
Bratož
- II. OŠ Žalec, Petra Pražnikar Petrovič
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 11 članov občinskega sveta.
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• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo
glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
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Sklep št. 138
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 11. redne
seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje
Občinskega sveta z dne 16.2.2016 in 1. izredne seje Občinskega
sveta z dne 22.3.2016
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o plakatiranju v Občini Vransko - 2. obravnava in
sprejem
4. Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in šport
Vransko
5. Sprememba Načrta razvojnih programov 2016-2019
6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2015
7. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske univerze
Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole
»Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ
»Jožeta Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo šport in turizem
Vransko za leto 2015
8. Premoženjsko pravne zadeve:
- obravnava vloge Monike Orehovec za odkup dela zemljišča
parc. št. 818/1, k.o. Tešova
9. Razno
Župan je predlagal, da se po obravnavani točki 1 dnevnega reda,
obravnavata 7 in nato 5 točka.
Člani občinskega sveta so se s predlogom strinjali.
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje
Občinskega sveta z dne 16.2.2016 in 1. izredne seje Občinskega
sveta z dne 22.3.2016.
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. Sledilo je
glasovanje za potrditev zapisnikov:
1. 10. redne seje z dne 16.2.2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 139
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 10. redne seje
Občinskega sveta z dne 16.2.2016, v predloženem besedilu.
2. 1. izredne seje, z dne 22.3.2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 140
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 1. izredne seje, z
dne 22.3.2016, v predloženem besedilu.
Ad7. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske univerze
Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole
»Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ
»Jožeta Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo šport in turizem
Vransko za leto 2015
Župan pozdravi vse prisotne predstavnike javnih zavodov in pozove
svetnike k razpravi oziroma k postavitvi vprašanj. Vprašanj svetnikov
ni bilo.
Prisotni predstavniki javnih zavodov so se vsak posebej zahvalili za
dobro in korektno poslovanje z občino Vransko. Direktor JZ »Dr.
Jožeta Potrate« Žalec Marjan Golob je podal še kratko informacijo
glede ustanovitve Pediatričnega urgentnega centra Celje (PUC) in
problematike izvajanja mrliško pregledne službe.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
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Sklep št. 141
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s predloženimi
poročili o poslovanju za leto 2015, naslednjih javnih zavodov:
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec,
- UPI LU Žalec,
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
- Glasbene šole Risto Savin Žalec,
- II. Osnovne šole Žalec,
- OŠ Vransko – Tabor,
- ZKTŠ Vransko
Ad5 Sprememba Načrta razvojnih programov 2016-2019
Uvodno obrazložitev je podal župan, ki je nato predal besedo Mariji
Jerman in Majdi Pikl. Po podanih obrazložitvah je odprl razpravo v
kateri sta sodelovala svetnika Jože Matko in Vid Križnik.
Sledilo je glasovanje o spremembi Načrta razvojnih programov
2016-2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 142
Občinski svet Občine Vransko sprejme Načrt
programov 2016-2019, v predloženem besedilu.

razvojnih

Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov
Pobude in vprašanja so podali/postavili naslednji svetniki:
a) Marjan Pečovnik je povedal, da ga je občan opozoril na
problematiko zaraščenosti brežine Podgrajščice na odseku od
stanovanjskega bloka Vransko 130b do mostu Inde. Odsek brežine
je res problematičen oziroma zelo zaraščen, zato lahko pri povodnji
pride do težav. Zanimalo ga je, kakšna bi bila možnost ureditve
omenjenega odseka.
Župan je odgovoril, da sanacija oziroma čiščenje brežine ni v
pristojnosti občine, vsak poseg v brežine je prepovedan v času od 1.
marca do 1. avgusta, kar je razvidno tudi iz obvestila o ureditvi
brežin ob vodotokih, ki je objavljeno na spletnih straneh občine
Vransko. Ureditev brežin vodotokov je obveznost obrežnih lastnikov,
ki je v tem primeru Inde d.d. v stečaju.
b) Ivan Kokovnik je vprašal, kakšna je možnost, da se očisti potok
Kisovec, ki je v pretežni meri zaplavljen in zaraščen s travo?
Župan je odgovoril, da je lastnik levega brega potoka Kisovec ob
javni poti JP 992801 občina Vransko, desni breg je v zasebni lasti,
tako, da bi naj za čiščenje potoka zagotovil polovico sredstev
zasebni lastnik, polovico sredstev bi zagotovila občina Vransko.
Možnost je tudi, da občina plača stroške delovnega stroja, odvoz
organizirajo občani oziroma zasebni lastnik sam.
c) Jože Matko, je podal prošnjo za finančno pomoč pri rekonstrukciji
ostrešja na podružnični cerkvi na Taboru.
Župan je odgovoril, da so potrebe glede finančne pomoči za obnovo
cerkva velike, bila je že podana vloga ključarjev za finančno pomoč
pri obnovi podružnične cerkve na Čreti, za obnovo farne cerkve, se
je v proračunu 2016 že namenilo 27.000€ sredstev, tako, da žal v
tem letu sredstev ne bo mogoče zagotoviti. Potrebno je pridobiti
predračunske vrednosti za dela, ki se bodo izvajala na podružnični
cerkvi na Taboru. V teku so pripravljalna dela za obnovo kapele na
Vologi, ki je v lasti občine in je v zelo slabem stanju.
č) Alenka Lebeničnik je prosila, če se lahko poda podrobnejša
informacija glede novega projekta, ki se naj bi realiziral na območju
OPPN za poslovno logistični center Vransko ČE 02-4/1.
Župan je odgovoril da je v sklepu, ki je bil objavljen, zapisana
kronologija dogodkov, ki naj bi sledili, trenutno več informacij ni, jih
bo pa verjetno več, ko bo investitor zaprosil vse pristojne
soglasodajalce za smernice. Sledili bosta tudi dve enomesečni javni
razgrnitvi z javno obravnavo. Zaradi velikega posega v prostor je
predvidena izdelava presoje vplivov na okolje, ki bo prav tako v
enomesečni javni razgrnitvi. Glede komunalne infrastrukture
intenzivno poteka sodelovanje s firmo PROFUNDIS d.o.o.. Po
izdelavi programa opremljanja bo le ta podan občinskemu svetu v
potrditev. Na podlagi potrjenega programa opremljanja bo lahko
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
kasneje občinska uprava izdala odločbo o odmeri komunalnega
prispevka.
Potekajo tudi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za
izgradnjo mostu čez Bolsko in del ceste v smeri proti centru varne
vožnje AMZS (JP 916 022). Gradbeno dovoljenje za izgradnjo ceste
in mostu, je tudi pogoj za pričetek del na območju poslovno
logističnega centra Vransko (ČE 02-4/1), saj sedaj ni primernega
dovoza.
d) Vid Križnik je vprašal kako poteka projekt gradnje, investitorja
podjetja Jagros d.o.o.?
Župan je odgovoril, da je podjetje Jagros d.o.o. kupilo kompleten
objekt v katerem se že sedaj nahaja trgovina, v septembru naj bi
začeli opravljati svojo dejavnost, do takrat naj bi bilo zgrajeno 745
m2 dodatnih poslovnih prostorov. Poravnali so tudi komunalni
prispevek in že dobili gradbeno dovoljenje.
e) Sonja Cencelj je vprašala kako poteka sanacija aktualnih plazov.
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je povedala, da se je v
prejšnjem tednu oddal na ministrstvo seznam treh prioritet nastale
škode po neurju v času med 12. in 16. septembrom 2014. Prva
prioriteta je ureditev mostu čez Bolsko na cesti (JP 916 022) proti
centru varne vožnje AMZS, druga prioriteta je ureditev ovinka na
Kaleh (LC 490 112), tretja pa je na cesti (JP 992 691) Ločica – Brce
– Jakov - dol. Za sanacijo mostu je projekt že pripravljen, za ostali
dve prioriteti, pa so se opravili terenski ogledi in se izdeluje projektna
dokumentacija katera se mora do 30.5.2016 oddati na pristojno
ministrstvo.
Koriščenje sredstev je predvideno v letu 2017, za leto 2016 ni
predvidenih denarnih sredstev. Za ostale dogodke, ki so se zgodili
pred zgoraj navedenim neurjem, med drugim tudi škoda po nastanku
žleda so bili seznami prioritet že poslani, tako da se čaka na odgovor
s strani ministrstva.

Številka 58/2016 – 30. 6. 2016
• grb Občine Vransko
1. Edvardu Novaku, Vransko 129a, 3305 Vransko – za dolgoletno
uspešno delovanje v župniji in prispevek pri izgradnji komunalne
infrastrukture
2. Mirku Razboršku, Zaplanina 15b, 1222 Trojane – za dolgoletno
uspešno delovanje v lokalni skupnosti in lovski družini
• plaketa Občine Vransko
1. Lovski družini Vransko – ob 70-letnici delovanja
2. Oratoriju Vransko – za večletno uspešno vključevanje otrok v
počitniške dejavnosti
• priznanje Občine Vransko
1. Mariji Granda, Vransko 95a, 3305 Vransko – za dolgoletno
uspešno delovanje na področju prostovoljstva
2. Liljani Vandi Druškovič, Vransko 86, 3305 Vransko - za dolgoletno
uspešno delovanje na področju prostovoljstva
3. Jožetu Juhartu, Brode 12a, 3305 Vransko – za dolgoletno
uspešno delovanje na področju vokalne glasbe
4. Martinu Kajbiču, Zahomce 16, 3305 Vransko – za dolgoletno
uspešno delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji
komunalne infrastrukture
Ad8 Premoženjsko pravne zadeve:
- obravnava vloge Monike Orehovec za odkup dela zemljišča
parc. št. 818/1, k.o. Tešova

Ad3 Odlok o plakatiranju v Občini Vransko - 2. obravnava in
sprejem

Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri je sodeloval
svetnik Jože Matko.

Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče
sodeloval.

Sledilo je glasovanje o pričetku postopka prodaje dela zemljišča
parc. št. 818/1, k.o. Tešova: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

Sledilo je glasovanje o Odloku o plakatiranju v Občini Vransko (2.
obravnava in sprejem: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 143
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o plakatiranju v
Občini Vransko v predloženem besedilu.
Ad4 Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in šport
Vransko
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče
sodeloval.
Sledilo je glasovanje o izdaji soglasja k Statutu Zavoda za kulturo,
turizem in šport Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 144
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k Statutu Zavoda
za kulturo, turizem in šport Vransko
Ad6 Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2015
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec, ki
je podala obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče
sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sklepu o podelitvi priznanj Občine Vransko za
leto 2015: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 145
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za leto 2015
podelijo naslednja priznanja Občine Vransko:

9|S tr a n

Sklep št. 146
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se prične postopek
prodaje dela zemljišča parc. št. 818/1, k.o. Tešova.
Ad9 Razno
Župan je podal informacijo glede javne razgrnitve in javne obravnave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RE063-Ferme, ki poteka od 11.4.2016 do 11.5.2016 v sejni sobi Občine
Vransko, Vransko 59. V razpravi je sodelovala svetnica Alenka
Lebeničnik, ki jo je zanimalo, kako je s plazenjem na območju OPPN
RE06-3-Ferme. Župan je odgovoril, da je bil opravljen geološki ogled
v katerem je bilo ugotovljeno, da ni znakov plazenje, ampak je
potrebno urediti odvodnjavanje cestišča na problematičnem odseku.
Seja je bila zaključena ob 21.10.
Številka: 0320/2016/02
Vransko, 19. 4. 2016
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
AVANTURE PLESNE SKUPINE OSNOVNE ŠOLE VRANSKO-TABOR
reografijo na glasbo Čez Šuštarski most.
Tako smo imeli zabavno dopoldne, a
ko je ura odbila 12.00, smo se odpeljali
k cerkvi Svete Marije, kjer smo v bližnji
okolici imeli piknik. Tisto popoldne smo
skupaj preživeli v smehu, plesu in petju,
vse dokler se nismo odpravili za nekaj ur
nazaj h gostiteljem. Zvečer smo se zopet zbrali v kulturnem domu, kjer smo še
zadnje ure preživeli v plesu in petju. Tako
se je z zabavo naš zadnji večer v Delčevu
zaključil.
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V četrtek, 2. 6. 2016, smo plesalke zgodaj
zjutraj čakale na prevoz, ki nas je odpeljal na letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani,
saj smo bile namenjene na festival modernih plesov – Balkan pleše in poje – v
Makedonijo.
Tako smo se ob 10. uri vkrcali na letalo
in poleteli v Beograd. Vožnja z letalom
je bila za polovico od 18 deklet, ki so bile
prvič na letalu, zelo zanimiva, a se je ta
zanimivost prelila v nakupovanje na letališču v Beogradu, ko smo čakali na naše
naslednje letalo, ki nas je odpeljalo v Skopje.
V Skopju sta nas z velikim nasmehom
pričakala šofer in koordinator festivala, ki
sta nas pospremila v Delčevo. Na poti v
Delčevo smo se ustavili in si ogledali hišo,
v katero prihaja ena izmed plesalk na
zaslužene počitnice, nato pa smo s pesmijo nadaljevali pot do Delčeva. Tam so
nas že čakali gostitelji, ki so nas odpeljali
domov na počitek.
Naslednji dan smo si ogledali muzej kulturnega doma in se naučili nekaj zanimivih stvari iz zgodovine mesta Delčevo,
po ogledu muzeja pa smo si odšli ogledat Osnovno šolo Vančo Prke, s katero

je Osnovna šola Vransko-Tabor že imela
izmenjavo. Tam smo se nato razdelili v
skupine in si ogledali, kako poteka njihov
pouk.
Po končanem pouku smo se odpravile na
priprave za naš prvi nastop. Priprave so
potekale gladko, kot po maslu, zato smo
se (vseeno živčne) odpravile na športno
igrišče Osnovne šole Vančo Prke, kjer se
je odvijal nastop.
Nasmeh na obrazu naših spremljevalcev,
gledalcev in drugih nastopajočih nam je
povedal, da smo se dobro odrezale, zato
smo se po nastopu odpravile na zaslužen
zaključek tega dne.
V soboto, 4. 6. 2016, smo zjutraj imeli
priprave na še en nastop, tokrat v kulturnem domu. Po nastopu smo se odpravili
na kosilo, kjer smo tudi malo zapeli in
zaplesali. Po kosilu smo imeli prosto
popoldne s svojimi prijatelji. Družili smo
se pozno v noč.
V nedeljo, 5. 6. 2016, smo se z gostitelji zbrali v kulturnem domu, kjer smo
spoznavali razne plese, me smo se učile
nekaj znanih in tradicionalnih makedonskih plesov, naši gostitelji pa so se učili ko-

V ponedeljek, 6. 6. 2016, smo se zjutraj ob
7.00 uri z žalostnim obrazom odpravili v
kulturni dom. Tam smo potočili kar dosti solz in se nato odpravili v Skopje. Tam
smo si ogledali nekaj zanimivosti, se malo
fotografirali in nato odšli na letališče.
Nakupili smo še nekaj malenkosti in se
poslovili od gospoda Slobodana – kordinatorja in šoferja. Tako so nas stopnice
popeljale v zgornji del letališča, kjer smo
po pregledu ročne prtljage čakali na letalo. Med tem časom se nam je v čakalnici
pridružila znana balkanska pevka Severina. Zapele smo pesem Hallo Django.
Severina in njen mož sta nam podarila
velik aplavz, zato smo jo poprosile za
fotografiranje. Kar kmalu so nas klicali
za vkrcanje v letalo, na katerem je v Beograd odletela tudi Severina z družino.
Ob prihodu na letališče v Beograd nismo
imeli veliko časa za sprehod po letališču,
saj se je bližal naš polet za v Ljubljano.
Tako se je počasi naša avantura na letalu s tradicionalnim pevskim nastopom
končala in morali smo po svoje kovčke.
Tako kot smo zapeli sopotnikom na letalu, smo zapeli tudi staršem, ki so nas z
velikim pričakovanjem in solznimi očmi
čakali in nas odpeljali domov.
Elizabeta Božilova, 9. a

Iz življenja župnije
Romanje na Brezje
Kot vsako leto smo tudi letos
sodelavci Župnijske Karitas Vransko organizirali romanje k Materi Božji na Brezje. Romanje je
namenjeno predvsem starejšim in
tistim, ki drugače nimajo možnosti obiskati našega največjega romarskega kraja. Tako smo se v soboto, 28. 5. 2016, v jutranjih urah
odpravili izpred domače cerkve.
Po prihodu na Brezje in manjšem
okrepčilu je sledil prosti čas, ki ga
je večina izkoristila za ogled, na-

kup kakšnega spominka, predvsem pa za osebno molitev v
svetišču. Sledila je sv. maša. Po njej smo imeli posebno milost,
da smo lahko pričakali prihod kipa Marije iz Fatime, ki bo potoval po Sloveniji vse do 13. 10. 2016, ko se zaključi sveto leto
usmiljenja. Vsi smo bili veseli, da smo lahko bili udeleženi ob
tako pomembnem dogodku.
Posebna hvala šoferju Iveku, ki je nesebično pomagal našim
varovancem, hkrati pa nas varno pripeljal domov.
Bilo je lepo. Obljubili smo, da naslednje leto spet poromamo
k Mariji.
Anica Jagodič

OPRAVIČILO
V prejšnji številki nam jo je zagodel tiskarski škrat v rubriki Iz življenja društev na strani 20. V prispevkih Praznovanje
Jelke Rovan in Karitas na obisku sta fotografiji napačno postavljeni. Pravilno bi morali biti uvrščeni ravno obratno.
Za napako se avtorici in sodelujočim v prispevkih iskreno opravičujemo.
Uredništvo

Karitas na obisku
Med svojimi domačimi in prijatelji so
v maju praznovali svoj osebni, okrogli
jubilej gospod Ivan Medvešek iz Čepelj,
gospa Vida Kristovič z Vranskega, gospa
Angela Kropivšek iz Jeronima in gospa
Marija Strnišnik iz Zaplanine. Vse smo
obiskali tudi prostovoljci Karitas. Ob

Zadnjo nedeljo v mesecu juniju smo
se zbrali zakonci, ki v letošnjem letu
praznujemo okrogli jubilej, od 5 pa
do 50 let skupnega življenja. V farni
cerkvi sv. Mihaela na Vranskem je
župnik gospod Jože Turinek obhajal
sveto mašo. V pridigi je poudaril,
kako smo poklicani, da drug drugega

prijetnem klepetu na Ivanovem domu
je obisk kar prehitro minil. Z gospo Vido
smo obujali spomine in celo zapeli. Pri
gospe Angeli smo bili sprejeti na star
slovenski običaj z medom, kruhom
in medico. Z gospo Marijo pa smo
poklepetali o preteklosti.

ZAKONCI JUBILANTI

spoštujemo. Še posebno, da v tem
letu, letu usmiljenja, pogledamo za
nazaj in morebitne slabe navade
obžalujemo. Pomembno pa je, da
gremo od letošnjega leta naprej
odločeni, da bomo odnos do svojega
sozakonca z božjo pomočjo še
poglobili tako, da bomo luč in vzgled.

Vsem želimo še naprej obilo zdravja in
božjega blagoslova.
Mira Farčnik Zore, Anica Jagodič in
Anton Eberlinc

Ker pa obhajanje obletnic poglablja
našo ljubezen in vezi med zakonci,
se čez pet let ponovno srečamo pri
obhajanju okroglega jubileja. Po
koncu slovesnosti smo se pa pred
cerkvijo družili ob kapljici in sladkih
dobrotah.
Rafko Novak
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Iz življenja društev
Vrani nagrajenci v Pokalu mladih za največji napredek v delu z
mladimi košarkarji v Sloveniji
v tekmovanjih mlajših starostnih
kategorij. V ženski konkurenci je
tekmovalo 30 klubov, v moški pa 85.
Pri ocenjevanju uspešnosti delovanja
kluba v tekmovanju igralcev in
igralk, starih do 19 let, se na osnovi
točkovnega sistema ob upoštevanju
natančno določenih kriterijev ob
koncu tekmovalne sezone dobi
končna uvrstitev kluba.

Vrani, Marko Milič in Lipko;
foto: KZS7alesfevzer.com
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Na drugi tekmi finalnega niza Lige
Nova KBM je Košarkarska zveza
Slovenije tradicionalno podelila
nagrade v tekmovanju za Pokal
mladih.
Košarkarska zveza Slovenije je v
tekmovalni sezoni 2015/2016 desetič
zapovrstjo organizirala tekmovanje
za Pokal mladih. Gre za posebno
točkovanje vseh klubov, sodelujočih

Glavni kriteriji so bili:
1. množičnost, ki izhaja iz števila
prijavljenih in sodelujočih ekip;
2. kakovost, ki izhaja iz uvrstitve
ekipe v tekmovanju;
3. spoštovanje tekmovalnih določil;
4. spoštovanje “fair playa”.
Vrani smo se v moški konkurenci, kjer
je 1. mesto osvojila Union Olimpija,
uvrstili na odlično 34. mesto in od

lanske sezone napredovali za izjemnih
28 mest, kar je največji napredek med
vsemi klubi in zato smo prejeli pokal,
ki nam ga je predal sam Marko Milič.
Vrane je letos širom Slovenije
zastopalo 6 tekmovalnih selekcij in
preko 90 registriranih košarkarjev ter
tudi nekaj košarkaric.
Hvala vsem, ki ste tako ali drugače
del uspešne zgodbe, ki jo pišemo
Vrani. Še posebej bi se radi zahvalili
vsem sponzorjem, donatorjem in
podpornikom košarke na Vranskem.
Brez vas delovanje društva ne bi
bilo mogoče. Hvala občini Vransko
z g. županom na čelu, Aleksandru
Reberšku in Pub Sedmici, podjetjem:
AMZS, Nizki start, Fiš d. o. o.,
OLIMPUS fitnes & wellness, Plasard
vgradne omare, Uniforest, Carglass,
Sipro.

GONI PONY
Pozdravljeni,
v živo s tekme Goni Pony 2016 ... Poročamo o izjemnem
uspehu. Že drugo leto Red Bull organizira tekmo s kolesom
Rog - Pony, vzpon na Vršič. Moto tekmovanja je “Žen ga
hudiča na vrh Vršiča”.
Tekme sta se udeležila dva predstavnika ŠRD Ločica, Matej
Jerman in Mitja Papinutti. Odlično 36. mesto našega kerlca
Mateja izmed 573 tekmovalcev je dopolnil še Mitja, ki je na
vrh prikolesaril kot 66. Poleg izjemne uvrstitve se Matej
lahko pohvali še z izboljšanim rekordom vzpona, za tri
minute hitrejši je bil kot lani.
Lep pozdrav iz uredništva ločiških novic.

Začetki folklore na Vranskem
Začetki organizirane folklore na Vranskem segajo 50
let nazaj, v leto 1966, ko je profesorica biologije Lilijana
Lukman, ki je bila v času študija na biotehnični fakulteti v
Ljubljani članica znane slovenske folklorne skupine France
Marolt, na OŠ Vransko ustanovila prvo folklorno skupino.
Sodelujoče učence je poučevala plese, značilne za različne
slovenske pokrajine in nastopali so na prireditvah na
Vranskem in drugod po državi.
Člani prve skupine še niso imeli enakih oblačil, saj so jih
krojili in izdelovali sami, po nasvetih ge. Lukman. Za to
je bila zelo nadarjena ena od članic skupine, Malči UranPirc iz Motnika, ki se je kasneje z izdelovanjem noš tudi
poklicno ukvarjala in še danes se oblečena v narodno nošo
rada udeležuje raznih prireditev.

šolanje na OŠ Vransko zaključili leta 1968. Sledilo je nekaj
let premora, potem pa je ta običaj na šoli ponovno zaživel.

Člani te prve skupine, ki so na fotografiji, so v večini

Emilijan Brišnik

Iz življenja društev / Ne spreglejte
Po dolini 162 kolesarjev
Polzele, Zgornjih Grušovelj in
Gotovelj nazaj v Žalec. Start in cilj je
bil pred Ekomuzejem hmeljarstva
in pivovarstva Slovenije v Žalcu, za
progo pa so kolesarji potrebovali
slabe tri in pol ure. Na poti so imeli
pet postankov, kjer so jim v občinah
Prebold, Tabor, Vransko, Braslovče
in Polzela pripravili okrepčila za
Zadnjo nedeljo v juniju je bilo v
organizaciji ZKŠT Žalec v sodelovanju
z občinami Spodnje Savinjske doline
15. tradicionalno kolesarjenje po
Spodnji Savinjski dolini.

nadaljnjo pot, na cilju v Žalcu pa toplo
malico.
Na cilju so izmed udeležencev izžrebali kolesarja, ki je prejel praktično
nagrado, gorsko kolo. Srečni dobitnik
je bil Slavko Resnik ml. s Polzele,
podarilo pa ga je podjetje BIKE SHOP
iz Šempetra.
T. T.
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Pot, dolgo 56 km, je prekolesarilo
162 udeležencev z različno mednarodno udeležbo, različnih starosti, potekala pa je od Žalca preko
Vrbja, Prebolda, Kaple vasi, Grajske
vasi, Tabora, Vranskega, Podvrha
mimo Žovneškega jezera, Braslovč,

Košarkarski tabor Vrani Vransko
V lanskem poletju smo prvič organizirali tridnevni košarkarski tabor, ki se ga je udeležilo
preko 30 otrok z Vranskega in iz bližnje okolice. Tudi to poletje se bomo družili na podoben
način, znan pa je že termin, in sicer 25.-27. avgust (četrtek, petek in sobota). Košarkarski
tabor je namenjem vsem otrokom in srednješolcem, od 1. razreda do 4. letnika, ki imajo
radi košarko in šport nasploh. Od jutra do popoldneva se bo veliko dogajalo, poudarek
pa bo seveda na košarki. Podrobne informacije bodo znane v juliju, vse pa bo objavljeno
na FB-strani KK Vrani Vransko.
Lepo, športno, aktivno poletje vam želimo Vrani.

Oratorij Vransko 2016 vabi
Oratorij v župniji Vransko zopet odpira svoja vrata za vse osnovnošolske
otroke, ki bi želeli preživeti čudovite počitniške dni. Potekal bo od 25.
do 31. julija v OŠ Vransko.
Prijavnico najdete na www.mojaobcina.si/vransko. Izpolnjeno oddajte
do petka, 15. julija, domačemu župniku gospodu Jožetu v župnišču
Vransko ali katehistinji Katji Pečovnik (031 227 694).

ZAHVALA NASTOPAJOČIM
Turistično društvo Gušt se zahvaljuje:
- Mešanemu pevskemu zboru Tabor,
- Folklorni skupini Vransko,
- učencem in mentorjem glasbene šole Avsenik,
- Žovneški konjenici in
- duhovnemu pomočniku dr. Alojziju Pirnatu
za sodelovanje na 2. guštovanju, ki je potekalo v nedeljo, 29. 5. 2016, na Lisjakovem logu v Taboru.

Ne spreglejte
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE SE PREDSTAVI
OBČANOM OBČINE VRANSKO
Društvo gluhih in naglušnih Celje je bilo ustanovljeno leta
1948 v Celju. Ustanovljeno je bilo za potrebe gluhih in
naglušnih oseb s področja današnje Celjske in Savinjske
regije. Društvo deluje na območju 20 občin, med katerimi
je tudi Občina Vransko. Društvo ima status društva v
javnem interesu in status invalidske organizacije.
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V društvu je včlanjenih več kot 500 članov. 111 članov je
gluhih, 230 naglušnih, ostali pa so družinski člani ali prijatelji
oseb z okvaro sluha. Osebe z okvaro sluha imajo velike
težave na področju sporazumevanja, posledično s tem pa
tudi z vključevanjem v širše družbeno okolje. Zaradi težav
na področju komunikacije in sporazumevanja so osebe z
okvaro sluha slabo opismenjene, dosegajo nizko stopnjo
izobrazbe, posledično pa zasedajo slabo plačana delovna
mesta in imajo nizek socialno-ekonomski položaj. Pogosto
jih zaznamuje tudi revščina.
Društvo izvaja številne socialne programe, ki so nastali
na osnovi potreb gluhih, naglušnih in gluho-slepih
oseb. Z izvajanjem programov si društvo prizadeva za
enakopraven položaj ter aktivno vključevanje naših
uporabnikov v širše družbeno okolje.
Društvo gluhih in naglušnih Celje nudi svojim članom
pestro paleto kakovostnih storitev, med katerimi so:
• svetovanje osebam, ki se soočajo z gluhoto ali
naglušnostjo;
• svetovanje o izbiri ustreznih tehničnih pripomočkov
za premagovanje komunikacijskih ovir;
• svetovanje s področja uveljavljanja pravic in
zagotavljanje ustrezne pravne pomoči;
• različne oblike druženja s sebi enakimi;
• aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa
(ustvarjalne delavnice, predavanja, samopomočne
skupine, strokovne ekskurzije, rekreacija …);
• uporaba cenovno ugodnejših počitniških kapacitet;
• socialno ogroženim posameznikom zagotavljamo
različne oblike pomoči (brezplačno letovanje ipd.).
O GLUHOTI IN NAGLUŠNOSTI
Gluhe in naglušne osebe uvrščamo med senzorne invalide.
Gluhota in naglušnost sta nevidni invalidnosti. Ljudje je ne
opazijo, dokler ne pridejo v neposreden stik z gluho ali
naglušno osebo.
Gluhota je okvara, zaradi katere oseba ne sliši zvoka,
glasov in govora, ki prihajajo iz okolja. Gluhe osebe ne
slišijo ptičjega petja, žuborenja potoka, otroškega joka,
govora svoje matere, govora, ki prihaja iz televizijskih in
radijskih sprejemnikov. Gluhe osebe živijo v svetu tišine.
Zaradi komunikacijske oviranosti imajo velike težave v
okolju, v katerem živijo, delajo, se izobražujejo, ustvarjajo
ali preživljajo svoj prosti čas. V Sloveniji živi okrog 1500
gluhih oseb. Gluhe osebe se sporazumevajo v slovenskem
znakovnem jeziku, ki je materni jezik gluhih. Govor
oziroma pogovor med gluho in slišečo osebo prevaja
tolmač slovenskega znakovnega jezika.
Naglušnost je okvara, zaradi katere človek pomanjkljivo
ali nepravilno sliši govor oziroma zvoke v okolju. Naglušne
osebe slišijo s pomočjo enega od tehničnih pripomočkov:
slušnega aparata ali polževega vsadka. Z naglušnostjo se

sooča 7–9 % populacije oziroma 45 % prebivalcev, starejših
od 60 let. Po statističnih podatkih je v Sloveniji 60-70.000
uporabnikov slušnih aparatov.
TEŽAVE, S KATERIMI SE SREČUJEJO GLUHE IN NAGLUŠNE
OSEBE
Osebe z okvaro sluha imajo težave na področju
komunikacije. Gluhi osebi je potrebno zagotoviti tolmača
slovenskega znakovnega jezika, naglušni osebi pa ustrezne
tehnične pripomočke, kot sta slušni aparat in slušna zanka,
s katerimi premagujejo komunikacijske ovire. Velika težava
v okolju je še vedno neustrezna oprema objektov javnega
značaja (gledališča, kulturne/konferenčne dvorane,
kinodvorane …), ki niso ustrezno opremljene, da bi lahko
osebe z okvaro sluha spremljale organizirane dogodke,
prireditve in predstave. Veliko težavo predstavlja tudi
dostopnost do tehničnih pripomočkov. Država naglušnim
osebam sofinancira nakup standardnega slušnega
aparata, ki naglušni osebi pripada vsakih šest let; gluhi
osebi pa dodeli le 30 vavčerjev na leto, s katerimi gluha
oseba plača tolmača slovenskega znakovnega jezika. Za
večino oseb z okvaro sluha je to veliko finančno breme,
ki si ga zaradi revščine in nizkega socialno-ekonomskega
statusa ne morejo privoščiti.
REŠEVANJE PROBLEMATIKE OSEB Z OKVARO SLUHA V
OKVIRU DRUŠTVA
Društvo si po svojih močeh od začetka delovanja prizadeva
za reševanje problematike in težav, s katerimi se soočajo
osebe z okvaro sluha.
V kolikor imate težave s sluhom in se želite včlaniti v
društvo, vas vabimo, da se oglasite v naše društvo in nas
osebno spoznate.
NASLOV DRUŠTVA
Društvo gluhih in naglušnih Celje
Lešničarjeva 5
3000 Celje
Uradne ure:
ponedeljek in sreda: 8.00–12.00
četrtek: 13.00–17.00
Kontaktni podatki:
T: (03) 49 30 202
M: 031 567 241
e-pošta: dgn.celje@guest.arnes.si
spletna stran: www.dgn-celje.si

Ne spreglejte

Lisjakova trznica
ˇ
pri Šoferski mamici
Vsako 1. nedeljo v mesecu | tržnica bo v vsakem vremenu

3. julij | od 1000 do 1400

ˇ bodo sodelovali:
na trznici
Kmetija Laznik – suhomesnati izdelki
Čebelarstvo Darko Nemivšek
Hladno stiskana olja, Tomaž Škorjanc
Kmetija Novak - ovčjereja in sirarstvo
Kmetija Hrašar
Turistično društvo GUŠT
in drugi

Lisjakova Šoferska mamica vas
ˇ
pricakuje
z NAGRADNO AKCIJO
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Kakovost pridelka in uspeh čebelarjev temelji na izobraževanju
Ko je govora o čebelah in čebelarstvu, je pogosto možno
slišati oznako, da je čebelarstvo poezija kmetijstva. Kaj
točno je mišljeno s tem, da je čebelarstvo kot ena izmed
kmetijskih panog »poezija«?
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Poskusimo ponuditi nekaj odgovorov na to vprašanje.
Izmed možnih razlogov so gotovo raznoliki čebelji pridelki, ki jih čebelarju nudi ena sama žival – čebela, očitna
drugačnost čebel od ostalih živali v kmetijstvu, njeno
brenčanje kril, ki je prijetna melodija čebelarjevim ušesom,
nepredvidljivost čebelarskega uspeha v posamezni sezoni
in podvrženost številnim dejavnikom, ki vplivajo na uspeh,
ki se pozna na kakovosti in količini pridelka ter ohranitvi
zdravih čebeljih družin. Jasno postaja, da to ni povsem
»lahkotna« poezija. Čebelarstvo je poezija tudi zaradi številnih izzivov in neznank, ki terjajo več čebelarjeve pozornosti, sposobnosti razumevanja, predvidevanja, pravilnega in pravočasnega odzivanja. Ključnega pomena je torej
znanje. Znanje, pridobljeno tako iz praktičnih izkušenj kot
iz izobraževanja, je tisto, ki čebelarju omogoči uspeh.
Številni izkušeni čebelarji z več let prakse, ki so doživeli
neuspehe in tudi (predvsem) uspeh, pravijo, da o čebelah
pravzaprav ne vedo nič. Ne gre za pomanjkanje znanja,
ampak za realistično ponižnost pred poezijo čebelarstva.
Znan je tudi t. i. »začetniški sindrom« čebelarjev, ki imajo
komaj nekaj let izkušenj in so prepričani, da so popolnoma
obvladali čebelarjenje. Sindrom običajno izzveni po nekaj
letih in bridkih izkušnjah, ki prinesejo streznitev, ki pa čebelarja, če ne obupa, popelje na pot vseživljenjskega učenja. Sad neuspehov je zavedanje, da ne vemo nič oz. zagotovo še premalo in da je potrebno izobraževanje. Modrost,
na kateri je mogoče zgraditi uspeh, je torej Sokratova misel: »Vem, da nič ne vem.«
Ena izmed vrhunskih slovenskih čebelarjev, čebelarska
mojstrica Marija Sivec, predavateljica ter mentorica čebelarskega krožka, o tem pove naslednje: »Pri čebelah je
tako, da potrebuješ zelo veliko znanja. Ne moreš začeti
kar tako, potrebno je izobraževanje, da začetnik sploh
spozna, s čim se bo ukvarjal. Če hočeš biti čebelar, moraš
biti priden za delo, moraš biti resen, moraš biti vztrajen,
moraš biti pripravljen na to, da boš delal napake in napake
popravljal, da se boš izobraževal. Jaz sem že trideset let
čebelar, izobražujem mlajše od sebe, pa še vedno grem na
predavanja svojih kolegov, še vedno prisluhnem kolegom
čebelarjem, ker še vedno ne vem vsega.«
Velika večina slovenskih čebelarjev deli to prepričanje z
gospo Sivec. To se pozna v redni in številčni udeležbi na
čebelarskih izobraževanjih, ki so na razpolago čebelarjem
po vsej Sloveniji. Izobraževanja za čebelarje potekajo v
organizaciji čebelarskih društev, institucij, ki delujejo na
področju čebelarstva, npr. Kmetijski institut Slovenije, Nacionalni veterinarski institut pri Veterinarski fakulteti idr.,
predvsem pa v organizaciji krovne čebelarske organizacije
Čebelarske zveze Slovenije (ČZS).
Na Čebelarski zvezi Slovenije organiziramo številna predavanja, delavnice, seminarje in tečaje na različne teme, ki
zadevajo čebelarstvo: od oskrbe čebeljih družin, apitehničnih ukrepov, smernic dobrih higienskih navad, pa vse
do čebelarskega turizma in medene kulinarike. Poleg tega

smo v zadnjih nekaj letih izdali več strokovnih čebelarskih
knjig in brošur, iz katerih se čebelarji poučijo o marsičem.
Mesečno že 118. leto zapored neprekinjeno pod istim
imenom izhaja glasilo Slovenski čebelar. Na razpolago
za svetovanje so čebelarjem tudi svetovalci specialisti in
terenski svetovalci, ki delujejo pri Javni svetovalni službi v
čebelarstvu. Navsezadnje lahko čebelarji številne koristne
informacije, filme, gradiva pridobijo na spletni strani ČZS
www.czs.si.
Na ČZS smo v preteklih letih največ poudarka namenili
usposabljanju čebelarjev iz Smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu na osnovi sistema HACCP, po katerih
čebelarji lahko pridelajo varne čebelje pridelke vrhunske
kakovosti, za katere so produktno odgovorni. V obdobju
2009–2016 je bilo izvedenih po vsej Sloveniji več kot 350
usposabljanj iz Smernic dobrih higienskih navad (osnovnih
in obnovitvenih), udeležilo pa se jih je skupaj preko 11.000
udeležencev, ki so brezplačno prejeli knjigo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu (http://www.czs.si/
content/X3). Posledica tega so poleg doseganja visokih
higienskih standardov med drugim tudi vrhunski rezultati
na ocenjevanjih medu.
Z usposabljanji smo se odzvali tudi na pereč problem
čebelarstva – varoje. Varoje so se v Sloveniji pojavile v
začetku 80. let in od takrat ogrožajo zdravje in obstoj čebeljih družin. Čebelarje usposabljamo, kako lahko varoje
ohranijo pod nadzorom s pomočjo tehnoloških ukrepov
oz. t. i. apitehničnih ukrepov, s katerimi se brez uporabe
zdravil zmanjšuje število škodljivih varoj v čebelji družini.
Večina slovenskih čebelarjev je prejela knjigo z naslovom
Varoja, čebela, čebelar, kjer so ti postopki opisani skupaj z
ostalimi načini zdravljenja z uporabo sonaravnih sredstev,
ki ne znižujejo kakovosti čebeljih pridelkov ali jih onesnažijo. V obdobju 2009–2015 je bilo po vsej Sloveniji izvedenih
preko 200 usposabljanj iz apitehničnih ukrepov, udeležilo
pa se jih je preko 7500 udeležencev.
Zgodba o uspehu so tudi tečaji za čebelarje začetnike, ki
jih v sedanji obliki izvajamo od leta 2009 dalje in se jih je
do sedaj udeležilo preko 3000 čebelarjev začetnikov. Posledica začetnih tečajev je zvišano vstopno znanje ob pričetku čebelarjenja. Ugodno pa so vplivali tudi na starostno strukturo v čebelarstvu z znižanjem povprečne starosti
slovenskih čebelarjev pod 60 let. Po vsej Sloveniji smo jih
v tem času izpeljali že 64. Zanimivo pri vsem tem pa je,
da kljub številnim izvedbam, v povprečju sedem začetnih
tečajev na leto, povpraševanje še vedno presega vpisne
zmožnosti. Kljub vsemu je to pozitiven podatek, saj nakazuje, da je ljudem mar za okolje in obstoj čebel in da prihodnost čebelarstva in z njim slavne tradicije ter zagotavljanja ekosistemske storitve opraševanja po vsej Sloveniji
ter navsezadnje oskrba s kakovostnimi čebeljimi pridelki
in prehranska varnost v naši domovini niso ogroženi. Ne
preseneča torej dejstvo, da je ravno iz Slovenije prišla pobuda za razglasitev svetovnega dne čebel pri Organizaciji
združenih narodov. Ker postopki za razglasitev potekajo
brezhibno, si obetamo razglasitev konec leta 2017, prvo
praznovanje pa 20. maja 2018.
Na ČZS se izobraževanja čebelarjev lotevamo sistematično. Vseživljenjsko, od vrtca dalje. Vertikala se prične z akci-
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jo medeni zajtrk, ki poteka po številnih vrtcih in osnovnih
šolah, katere namen je predvsem ozavestiti otroke o
pomenu čebel. Na osnovnih in srednjih šolah deluje v Sloveniji preko 160 čebelarskih krožkov, ki jih obiskuje preko
3000 otrok. Znanje o čebelah učenci izpopolnjujejo tudi na
dnevih dejavnosti in aktivnostih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Poleg že omenjenega začetnega tečaja od letos dalje
nudimo tudi nadaljevalni tečaj za začetnike. Od uvedbe
sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) dalje obstaja tudi poklicni standard za poklic čebelarja. Na ČZS
izvajamo svetovalne postopke za pridobitev naziva NPK
čebelar. S številnimi predavanji pokrivamo različne teme
v vsebinskih sklopih, kot so: biologija čebel, tehnologija
čebelarjenja, vzreja, čebelje paše, čebelji pridelki in izdelki,
zagotavljanje kakovosti čebeljih pridelkov ter podjetništvo in trženje. Z večurnimi (5-15 ur) seminarji na določene
teme nudimo bolj zaokroženo in celovito znanje o tej
temi, tako teoretično kot praktično. Vrhunec čebelarske
izobraževalne vertikale je izobraževanje za pridobitev naziva čebelarski mojster.

Vrhunec izobraževanja čebelarjev na letni ravni pa je
državni čebelarski posvet z nazivom ApiSlovenija, ki poteka v Celju z vzporednim čebelarskim sejmom. ApiSlovenije
se vsako leto udeleži več tisoč čebelarjev. Na posvetu tako
lahko prisluhnejo najnovejšim strokovnim dognanjem najboljših predavateljev iz Slovenije in sveta kot tudi predstavitvam lastne prakse izkušenih čebelarjev. Nadejamo
se, da bi v letu 2021 v Celju potekal tudi kongres svetovne
čebelarske organizacije Apimondija, za izvedbo katerega
smo kandidirali nedavno.
Slovenski čebelarji se zavedajo pomembnosti izobraževanja, ki je eden od glavnih smotrov društvenega povezovanja v čebelarska društva in zveze. Z vseživljenjskim učenjem
skrbijo, da se jim šum čebel ne sprevrže v žalostno poezijo.
Marko Borko,
vodja izobraževanja in usposabljanja
pri Čebelarski zvezi Slovenije

Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko
organizira
NABIRANJE ZELIŠČ
na MENINI PLANINI
v soboto, 9. julija 2016.
Odhod bo ob 9. uri z Avtobusne postaje Vransko.
Število mest je omejeno (za člane UTŽO Vransko brezplačno),
prijave zbiramo do 7. 7. 2016.
Informacije in prijave: 041 919 829

Vabimo vas tudi k vpisu tečajev in delavnic, ki se bodo pričeli v jesenskem času:
likovni krožek, vezenje, šahovski krožek, angleščina, računalništvo,
izdelava rož iz papirja, telovadba …
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JAVNI RAZPIS
za dodelitev termina uporabe površin v Športni dvorani Vransko v
novem šolskem letu 2016/2017
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1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA

3. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev termina uporabe površin v Športni dvorani Vransko.

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko,
spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport
(www.zkts-vransko.si) in v Občinskem informatorju.

Ciljna skupina javnega razpisa so:
1. OŠ Vransko - Tabor
2. športna društva in klubi za otroke in mladino, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport iz Občine
Vransko;
3. športna društva in klubi za odrasle, usmerjeni v
kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko;
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo;
5. društva in klubi izven občine;
6. drugi uporabniki.

4. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Rok za oddajo prijav je od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016, do
12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov:
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko
134, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za dodelitev termina
uporabe površin v Športni dvorani Vransko v novem
šolskem letu 2015/2016« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
5. DATUM ODPIRANJA VLOG

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne
vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca), šolska športna tekmovanja, tekmovanja na
medobčinskih, področnih in državnih ravneh;
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
3. športno rekreacijo klubov, športnih društev,
športne tekme teh klubov in društev;
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in
rekreativnih skupin;
5. športno vadbo društev in klubov izven občine;
6. prireditve občine Vransko;
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge
prireditve in shode, kot so koncerti, zabavnoglasbene prireditve in druge podobne komercialne
prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko in
z njim sklene pogodbo o najemu, in če za takšno
prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa
oz. jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.

Odpiranje vlog bo 3. 8. 2016 v prostorih Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.
6. IZID JAVNEGA RAZPISA
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 30 dneh po datumu, ki je določen za predložitev vlog.
7. INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani
vlagatelji vsak delavnik v pisarni Zavoda za kulturo,
turizem in šport Vransko ter na spletni strani zavoda
(www.zkts-vransko.si). Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.
INFORMACIJE:
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO
VRANSKO 134
3305 VRANSKO
T: 041 238 749 ali 03 703 12 10
zkts.vransko@gmail.com, www.zkts-vransko.si

Vrt v brezplačen najem
Občina Vransko daje za nedoločen čas v brezplačen najem del zemljišča - vrta za pridelavo vrtnin za lastne
potrebe, na parc. št. 25/4 k. o. Vransko, v izmeri 50 m2.
Za več informacij pokličite na tel. št. 703 28 00.
Župan
Franc Sušnik

Ne spreglejte
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Ali že imate novo vozniško dovoljenje v obliki kartice?
Po zadnjih neuradnih podatkih naj bi se
skoraj 800 000 Slovencev po naših cestah
še vedno vozilo s »starim« vozniškim
dovoljenjem v obliki roza obrazca. V
tej zvezi opozarjamo vse voznike, da
boste to dovoljenje morali, ne glede na
potek veljavnosti, zamenjati za vozniško
dovoljenje v obliki kartice najkasneje do
30. aprila 2018.
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Navedeno lahko storite na kateri koli
upravni enoti ali krajevnem uradu
v Republiki Sloveniji. Hkrati vas
opozarjamo, da morate ob zamenjavi
ali podaljšanju vozniškega dovoljenja
priložiti staro vozniško dovoljenje in novo
fotografijo, ki je izdelana na enak način,
kot je fotografija za osebno izkaznico ali
potni list (velikost 3,5 x 4,5 cm, zaenkrat
še ni e-fotografa). Vozniki morate vlogo
za zamenjavo ali podaljšanje vozniškega
dovoljenja podpisati osebno, neposredno
pred uradno osebo, pri čemer boste
plačali za novo vozniško dovoljenje
21,37 evrov, za podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja in ob zamenjavi
vozniškega dovoljenja zaradi spremembe
osebnih podatkov pa boste odšteli 15,07
evra. Osebe, mlajše od 18 let, lahko vloge

oddate le v navzočnosti zakonitega
zastopnika. Novo vozniško dovoljenje
vam bomo vročili po pošti ali na upravni
enoti. Staro dovoljenje vam bomo na
upravni enoti odvzeli in poslali v uničenje
izdelovalcu.
Po 70. letu na zdravniški pregled
Vsi, ki ste pridobili novo vozniško
dovoljenje (novo v smislu prve ali
ponovne
pridobitve
posameznih
kategorij) po 18. januarju 2013, se vam
bo veljavnost vozniškega dovoljenja
podaljševala do 70. leta starosti (če
nimate zdravstvenih omejitev, brez
zdravniškega spričevala).
Takrat podaljšanje ne bo več »samodejno«,
saj boste morali starejši vozniki, če boste
želeli, da vam na upravni enoti podaljšamo
veljavnost vašega vozniškega dovoljenja,
predložiti zdravniško spričevalo, ki bo
dokazovalo, da ste telesno in duševno
zmožni za vožnjo motornega vozila
določene kategorije.

dovoljenje), kot je že zapisano zgoraj,
le zamenjati z vozniškim dovoljenjem
v obliki polikarbonatne kartice. Pravica
voziti motorno vozilo vam bo priznana do
80. leta starosti, veljavnost dokumenta
(polikarbonatne kartice) pa je omejena
na deset let.
Pri tem je pomembno, da se s
spremembo zakonodaje pridobljene
pravice imetnikom vozniških dovoljenj
niso v ničemer spremenile. To pomeni,
da imetniki »starih« vozniških dovoljenj
obdržite pravico glede veljavnosti
posameznih kategorij do 80. leta starosti.
Za dodatne informacije smo vam na
voljo na Krajevnem uradu Vransko na
telefonski številki 03 703 28 20, ki je
odprta 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.
Simona Stanter, načelnica

Vozniki, ki že imate pravico voziti
vozilo do 80. leta starosti, boste morali
sedanji dokument (rožnato vozniško

Tek na Briše za vse starosti po razgibanem terenu
v centralnem delu občine Vransko. Start teka
za odrasle in mladince (nad 16 let) je v Lokah,
ob Podgrajščici na travniku, cilj pa na Brišah
ob vznožju skakalnice. Krožna pot se začne s
poljsko potjo, ki kmalu preide na asfaltirano
cesto, levo v klanec. Po slabem kilometru preide
na makadamski teren, ki preko Tane vodi na
Briše. Sledi spust po asfaltirani cesti.
Tek za odrasle je dolg dobrih 7 km in je sestavljen
iz dveh krogov in pol. Otroški tek, ki meri 2,5
km, je sestavljen iz enega kroga za starejše
osnovnošolce in iz prilagojenega, krajšega dela
za mlajše (1 km).
Po zaključku teka je otrokom na voljo rekreativno
športno udejstvovanje - met vorteksa, skok v
daljino, boj med dvema ognjema. Razglasitev
rezultatov, podelitev medalj in nagrad bo 15
minut po prihodu zadnjega tekača v cilj.
Prijave zbiramo na kraju samem do zadnje
minute. Prijavnina znaša 6 evrov za zaposlene.
Za otroke, dijake, študente in upokojence je
udeležba brezplačna.

Napovednik dogodkov - JULIJ in AVGUST 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

2. 7. 2016
9.00

TEK NA BRIŠE

Vransko - Loke

Športno društvo Tana
(051 242 598)

2. 7. 2016
20.00

VRANSKO SUMMER NIGHT

pri Energetiki
Vransko

Klub mladih Vransko
(040 339 977)

3. 7. 2016
10.00-14.00

LISJAKOVA TRŽNICA
PRI ŠOFERSKI MAMICI

Pri šoferski mamici
na Ločici

Gostinstvo Lisjak
(051 365 040)

6. 7. 2016
16.00-17.00

MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA, HOLESTEROLA,
KRVNEGA TLAKA

Zavod sv. Rafaela
Vransko

OO RK Vransko

9. 7. 2016
9.00

NABIRANJE ZELIŠČ NA MENINI

odhod z AP Vransko

Društvo univerza za tretje
življenjsko obdobje Vransko
(041 919 829)

14. 7. 2016
7.00-10.00

KRVODAJALSKA AKCIJA

Kulturni dom Vransko

OZ RK Žalec
OO RK Vransko

16. 7. 2016
20.00

Vranski poletni večeri
ANJA GABERC, harfa

cerkev sv. Mohorja in
Fortunata v Stopniku

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

23. 7. 2016
17.00

VII. TRADICIONALNO TEKMOVANJE
S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI
BRIZGALNAMI

pri Športni dvorani
Vransko

PGD Vransko

25.-31. 7. 2016
9.00-15.30

ORATORIJ 2016
»Zdaj gre zares«

OŠ Vransko-Tabor

Župnija Vransko
(031 227 694)

27. 8. 2016
20.00

Vranski poletni večeri
GAŠPER PRIMOŽIČ, harmonika
ANDREJ ZUPAN, klarinet
NATAŠA ZUPAN, sopran

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

sobota, 2. julij, od 13.00 dalje, in nedelja, 3. julij
ZAJČEVI DNEVI NA ZAJČEVI KOČI
(Društvo žena in deklet občine Tabor in Planinsko društvo Tabor,
031 604 429)
sobota, 2. julij, ob 16.00
KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP
prikaz ročnega načina košnje trave
(Planinsko društvo Tabor in Lovska družina Tabor, 031 604 429)

PRIREDITVE V občini TABOR
v JULIJU 2016

PROŠNJA RDEČEGA KRIŽA ŽALEC
RKS – Območno združenje Žalec prosi tiste, ki ne potrebujete več še delujočih aparatov: pralnih strojev, štedilnikov in hladilnikov, da jih podarite
socialno ogroženim. Za oddajo pokličite telefonsko številko 03 5716 616 ali pošljite informacijo na e-naslov: zalec.ozrk@ozrks.si.
Matjaž Črešnovar,
sekretar

RKS – Območno združenje Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec
tel.: 03 5716 616, faks: 03 828 16 17, GSM: 041 601 751 , e-pošta: zalec.ozrk@ozrks.si, spletna stran: www.zalec.ozrk.si

POSLOVILI SO SE
V juniju sta se od nas poslovila:
Janez Cukjati (1970-2016)
Marica Brdnik (1927-2016)

35

Vranski poletni večeri 2016
- oživimo kulturno dediščino

sobota, 4. junij 2016, ob 20. 00
cerkev sv. Jeronima na Taboru
36

ŽIGA BRANK, violina

sobota, 27. avgust 2016, ob 20.00
Schwentnerjeva hiša Vransko
GAŠPER PRIMOŽIČ, harmonika
ANDREJ ZUPAN, klarinet
NATAŠA ZUPAN, sopran

sobota, 25. junij 2016, ob 20. 00
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici
GREGOR FELE, baročni violončelo
DOMEN MARINČIČ, čembalo

sobota,
17. september 2016, ob 20.00
cerkev sv. Martina
v Šmartnem/Podvrhu
SEKSTET KLARINETOV
PanArs

sobota, 16. julij 2016, ob 20. uri
cerkev sv. Mohorja in Fortunata
v Stopniku
ANJA GABERC, harfa

