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Obnovljen zvonik župnijske cerkve sv. Mihaela
Društveno življenje kljub počitnicam ne miruje
Evropski teden mobilnosti tudi na Vranskem

BESEDA UREDNICE
Čeprav čas počitnic velja za čas kislih kumaric, snovalci Občinskega informatorja ugotavljamo,
da tega v naši občini to poletje ni bilo čutiti.
Res smo zajeli obdobje dveh mesecev, saj julija časopis ne izide, a se je vseeno nabralo veliko
dogodkov.
Zavedamo se, da bo jesen še pestrejša, saj smo v letu volitev za župane in občinske svetnike. Ker
smo vas že v prejšnji številki povabili, da nam pomagate snovati Občinski informator, da bo ta
res naš časopis, v tej številki objavljamo natančna navodila oz. pravila in cenik, saj bo tako delo
vsem olajšano.
V upanju, da vam je časopis v novi obliki všeč in da se beremo, vam želimo ravno prav topel
začetek jeseni.
T. G.
Beseda urednice		
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Naslednja številka zaradi volitev izide 24. 9. 2010. Prispevke zbiramo do 15. 9. 2010
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ZGODILO SE JE ...
VEČER POD KOSTANJI

DAN DRŽAVNOSTI NA ČRETI

Na predvečer dneva državnosti so se občani
Občine Vransko zbrali pod kostanji v trgu.
Letos je praznovanje ob dnevu državnosti
potekalo na isti lokaciji kot prvič, leta 1991.
Uvodnemu govoru župana Franca Sušnika je
sledil kratek kulturni program, ki so ga s pesmijo oblikovali pevci MePZ Vransko, s plesom pa mladi člani Folklornega društva Vransko.

Tudi letos sta Planinsko društvo Vransko in
Občina Vransko v počastitev dneva državnosti
organizirala pohod in kolesarjenje na Čreto.
Odhod izpred občinske zgradbe je bil ob
osmi uri. Letos se je tradicionalnega pohoda
udeležilo trideset pohodnikov. Start kolesarjev
je bil uro kasneje, na vzpon se jih je prijavilo
devetindvajset. Prvi je na Čreto prikolesaril
Matej Jerman, ker pa je kolesarjenje rekreativnega značaja, so za organizatorje zmagovalci
vsi, ki prispejo na cilj.

V nadaljevanju je prijetno vzdušje pričaral Trio
Vrabec s pevko Mojco Milone, ki je obiskovalcem Vranskih poletnih večerov že dobro znan.

Kolesarji in pohodniki na Čreti

MePZ Vransko

Na Čreti je bila v cerkvi Matere božje v
počastitev praznika maša za domovino. Sledilo
je družabno srečanje pri planinskem domu,
kjer je za zabavo poskrbel Ritem band. Čez dan
je obiskalo dom preko 350 udeležencev, ugotavljajo pa, da se je precej zmanjšalo število pohodnikov in kolesarjev.
Tone Ferme

Tradicionalno srečanje na Čreti

MISLI

Delo nas osvobaja treh velikih zla:
dolgočasja, pregrehe in pomanjkanja.
Voltaire

Večer pod kostanji
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ZGODILO SE JE ...
OBNOVLJEN ZVONIK ŽUPNIJSKE
CERKVE SV. MIHAELA
V preteklem letu je naš trg zaznamovala obnova zvonika župnijske cerkve sv. Mihaela. Ta
ni le verski objekt, temveč že skozi stoletja daje
pečat trgu in je del naše stavbne in kulturne
dediščine.

Celotna obnova je potekala pod budnim
očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Zvonik nosi podobo, kakršno je v svojih smernicah priporočil Zavod. Prekrit je s škriljem in
ima “šivane” vogale, ki ga optično povišajo in
naredijo elegantnejšega.

V preteklem mesecu je končno zasijal v svoji
novi podobi, ki je lahko vsem v ponos. Obnova
se je začela pred dobrim letom, ko je takrat zelo
dotrajan zvonik že začel ogrožati mimoidoče.

Nova je celotna elektrifikacija zvonika, mehanizem zvonjenja, kakor tudi radijsko vodeni
urni mehanizem.

Zvonik je bil zaradi številnih nadzidav in prezidav statično nestabilen, hkrati pa je zaradi sovpadanja frekvence zvonov z lastno frekvenco
zvonika grozil, da se lahko ob zvonjenju celo
podre. Zvonik je bil v sklopu obnove v celoti
injektiran, povezan z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi ter dodatno ojačan z novimi betonskimi venci in ploščo pod zvonovi.
Nov je spodnji del ostrešja, ki je bil zaradi zamakanja stare strehe uničen. V celoti so nove
tudi “špice”, ki nosijo urne številčnice, kritina,
polkna in križ na vrhu zvonika.

Ob uspešnem zaključku se zahvaljujem vsem,
ki ste kakor koli pripomogli k uspešni prenovi s
svojim prostovoljnim delom, finančnimi sredstvi, materialom, molitvijo ali na kakršen koli
drug način.
Ker pa je bilo za dokončanje del kljub vaši
velikodušnosti potrebno najeti kredit, bodo vaši
darovi tudi v prihodnosti še kako dobrodošli.
Naj vam Bog obilno povrne.
Blagoslov prenovljenega zvonika bo v nedeljo,
26. septembra, ob 10. uri. Vsi lepo vabljeni.
župnik Jože Turinek
S KOLESOM PO DOLINI ZELENEGA
ZLATA
V nedeljo, 27. 6. 2010, je potekalo tradicionalno
kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini, ki se
vsako leto odvija zadnjo nedeljo v mesecu juniju.
Potekalo je po krožni poti 01, pričetek je bil ob
8. uri pred Hotelom Žalec, kolesarje je pot vodila
skozi Vrbje, Prebold in Tabor do Vranskega. Tam
so izčrpani kolesarji imeli daljši postanek, saj jih
je vranska občina, kot je že v navadi, pogostila.
Okoli 250 kolesarjev je nato pot nadaljevalo preko
Braslovč, Polzele in Gotovelj do Žalca, kjer so 56
kilometrov dolgo pot zaključili pred hotelom.
M. S.

Obnovljen zvonik na cerkvi sv. Mihaela
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Kolesarji med postankom na Vranskem

ZGODILO SE JE ...
ENERGETIKA VRANSKO PRIČELA Z
IZVAJANJEM PROJEKTA V ALBANIJI
Kyotski protokol je ena najpomembnejših
mednarodnih obveznosti, ki so jo države sprejele na področju varovanja okolja. Na konferencah, ki so sledile (zadnja je bila konec lanskega leta v Kopenhagnu), so sprejeli sklepe o
omejevanju emisij toplogrednih plinov.
Emisije toplogrednih plinov je delno mogoče
zmanjšati z racionalizacijo rabe energije. Veliko pomembnejša je zamenjava fosilnih goriv
z energijo iz obnovljivih virov, ki emisij toplogrednih plinov nimajo ali pa so glede emisij toplogrednih plinov nevtralni (npr. biomasa).
V devetdesetih letih so strokovnjaki in politiki
končno dosegli soglasje o tem, da je fosilna
goriva mogoče nadomestiti edino z obnovljivimi viri in hkrati edino z njimi omogočiti več
kot polovici človeštva osnovni energetski vir.
Za uresničevanje obveznosti iz Kyotskega prot okola bi bilo potrebno prestrukturiranje tako
v energetiki kot tudi v industriji in prometu.
Pri prehodu na obnovljive vire smo dolžni
pomagati tudi drugim državam.

Že ime samo pove, da te toplotne črpalke kot
vir energije uporabljajo vodo. Skoraj vedno
je to podtalnica, lahko pa je tudi tekoča (potok, reka), stoječa (jezero) ali odpadna voda
iz tehnološkega procesa. Odlika tovrstnih toplotnih črpalk je možnost samostojne uporabe
skozi vse leto brez kakršne koli pomoči drugih
virov ogrevanja.
Poleg ogrevanja je možno tudi pasivno hlajenje
objekta preko vmesnega toplotnega prenosnika. To pomeni, da toplotna črpalka v tem
primeru ne deluje in tudi ne troši električne
energije. Priporočen način hlajenja je stropno s
cevnimi registri ali zračno hlajenje preko konvektorjev.
Po končani izgradnji klimatizacijsko-ogrevalnega sistema bomo izvedli izobraževalni seminar o obnovljivih virih energije s poudarkom na toplotnih
črpalkah.
Prav tako bomo s pomočjo računalniškega
sistema opravljali meritve porabe energije in
izdelali analizo možnih dodatnih prihrankov.
Izdelali bomo zbornik predavanj v elektronski
in papirni obliki ter zloženko v nakladi 5000
izvodov.
Marko Krajnc

Podpis pogodbe v Albaniji

Projekt, ki smo ga pričeli izvajati v kraju Korcë
v Albaniji, je demonstracijski projekt uporabe
obnovljivih virov energije in učinkovite rabe
energije v javnih zgradbah. V projektu sodelujemo z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ambasado RS v Tirani, podjetjem Gejzir, d. o. o. (Ljubljana), podjetjem
Termoshop, d. o. o. (Šempeter), Fakulteto za
geologijo in rudarstvo (Univerza v Tirani),
Akademijo za znanost Tirana in Občino Korcë.
V vrtcu bomo zgradili 20 kW toplotno črpalko
voda-voda. Menimo, da bomo z direktnim
pristopom enostavnega prikaza uporabe obnovljivega vira energije dosegli največji možni
učinek.

Korcё v Albaniji

MISLI

Pošten človek nikdar ne dela skrivaj in se
ne sramuje tistega, kar dela.
Luigi Settembrini
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ZGODILO SE JE ...
ORATORIJ JE NAVDUŠIL OTROKE
V župniji Vransko smo v času od 26. 7. do 31. 7.
pripravili prvi oratorij, na katerem je sodelovalo
20 animatorjev in 58 osnovnošolskih otrok. Toplo
ponedeljkovo jutro tako ni naznanjalo le začetka
novega tedna, pač pa tudi pričetek prvega oratorijskega dne. Po blagoslovu g. župnika Jožeta Turineka, dvigu oratorijske zastave in petju oratorijske
himne smo na dvorišču pred osnovno šolo začeli
vesel in ustvarjalen teden in tako drug drugemu
popestrili in zapolnili počitniške dni. Z letošnjim
geslom oratorija »PAZI ČAS!« smo skušali drug
drugega opozoriti na tatove današnjega časa, ki
spreminjajo sistem vrednot ter nas s tem odtujujejo od bližnjih.

svojem poslanstvu. Razveselili smo se tudi gasilcev, ki so nas dodobra namočili. Največje veselje
otrok so bili do kože premočeni animatorji.
V petek smo želeli romati na Čreto, a nam je
vreme ponagajalo. Zato smo ostali v dolini in se ob
spremstvu harmonikarjev Jerneja in Mihe dodobra naplesali. Proti večeru smo odšli do kmetije
Zahojnik, kjer so nas obiskali skavti. Skupaj z njimi
smo se igrali in veselili ter prižgali ogenj, ob katerem smo si spekli »tvist« (skavtska jed), saj smo bili
po napornem dnevu že pošteno lačni. Zadnji dan
oratorija, v soboto, smo zaključili s sveto mašo, ki
jo je daroval g. Janez Turinek iz Artič. K sveti maši
smo povabili tudi starše in skupaj z njimi izrekli
svoj HVALA Bogu in vsem našim bližnjim, ki so
nam omogočili lep počitniški teden.
Tanja Reberšek in Katja Pečovnik
GLASBENA POSLASTICA NA VRTU
PIZZERIJE GOLOBČEK

Utrinek z oratorija

Teden je bil pester in bogat, vzdušje med animatorji in otroki pa nepopisljivo. Z veseljem smo si
vzeli veliko časa drug za drugega. Koristno smo ga
izrabili v ustvarjalnih delavnicah, kjer smo risali
na majice, izdelovali nakit, uro čustev in dejavnosti, izdelovali škatlice iz papirja, rože iz krep papirja,
plezali, izdelali lutko Momo in njeno prijateljico
želvo Garmi, se igrali novinarje. Obiskali smo tudi
najstarejše v Našem domu, kjer smo skupaj z njimi
izdelovali nakit, se pogovarjali in prepevali.

V sredo, 18. 8., smo bili priča enkratnemu
dogodku, ki je bil plod dobrega sosedskega
sodelovanja. Moči so združili Stojan Golob,
družina Bogataj in Joži Cencelj.
Alenka Bogataj je ob koncu šolskega leta, ko so
bili z družino na večerji v piceriji, opazila, da
ima Pizzerija Golobček krasen vrt in da bi bil
zelo primeren za koncert.
Stojan Golob je bil nad idejo navdušen in jo
prijel za besedo. Bogatajeve punce so za rokav
pocukale še tretjega soseda, vsestranskega glasbenika Jožija Cenclja, da je napisal priredbe za
njihove instrumente. Ker Kristina, Alenka in
Lucija skoraj vse instrumente obvladajo same,
so k sodelovanju povabile le Tilna Slakana, ki
jih je spremljal na klavirju.
Tokrat so izbrali predvsem filmsko glasbo, z
besedo pa je rdečo nit prireditve vlekla Brina
Krašovec.
Poslušalci, ki so do zadnjega kotička napolnili
vrt, so bili nad mladimi glasbeniki navdušeni,
Stojan pa je v veselju, da je vrt dobil novo vsebino, obiskovalce pogostil.

Udeleženci prvega oratorija

Popoldanski čas smo namenili velikih igram,
kjer je bilo potrebno veliko sodelovanja in
potrpežljivosti. Za nas so si vzele čas tudi sestre
usmiljenke in sestra HMP in nam spregovorile o
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Kristina, Alenka, Lucija, Tilen, Brina

ZKTŠ - KULTURA
LE SAXTIQUE QUARTET NAPOLNIL LOČIŠKO CERKEV
Vranski poletni večeri so tokrat oživljali kulturno dediščino na Ločici. Na večer druge julijske sobote so se ljubitelji klasične glasbe zbrali v cerkvi sv. Marije Magdalene, kjer so prisluhnili izvrstnemu Le saxtique quartetu. Mladi glasbeniki, dobitniki številnih priznanj, so obiskovalce navdušili z
izborom in izvedbo skladb.
Domačini so izkoristili kulturni večer za prijetno druženje. Skoraj vsa gospodinjstva so prispevala
pecivo in pijačo in tako se je družaben večer podaljšal v toplo julijsko noč.

Le saxtique quartet

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
vabi na zadnji glasbeni dogodek v okviru
VRANSKIH POLETNIH VEČEROV 2010.
Naša poletna druženja bomo zaključili s koncertom
DUA HUDNIK .
Koncert bo v soboto, 25. septembra 2010, ob 20. uri v Schwentnerjevi hiši na
Vranskem.
Naj nas tudi poleti povezuje kultura.
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ZKTŠ - ŠPORT

Športna dvorana Vransko,Vransko 23, 3305 Vransko
tel.: 041 238 749, 03 703 12 10 faks: 03 703 12 15, E-pošta: zkts.vransko@gmail.com

pričenja z novo sezono rekreacije.
Vse ljubitelje športa vabimo, da si zagotovijo ustrezen termin.
Informacije na tel.: 03 703 12 10, 041 238 749.

ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Otroci pričakujejo, da bo praznovanje rojstnega dne nekaj posebnega, vi pa
ne veste kaj storiti, da ne bo vsako leto isto. Za vas organiziramo športno
rojstnodnevno zabavo.
INFORMACIJE: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
Tel.: 03 703 12 10, 041 238 749
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. avgust 2010

VSEBINA

Številka 1/2010
zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom mandata
sveta.
3. člen

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vransko – Tabor

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

2. ZAPISNIK 14. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko

Številka: 022-01/2010
Vransko, 22. junij 2010

3. SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vransko - Tabor
Na podlagi 46. Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.: 16/07 –
UPB5, 36/085, 58/09, 64/09, 65/09) 3. člena Zakona o
zavodih (Uradni list št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00,
127/06), 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/2010), je Občinski svet Občine Vransko na
24. redni seji dne 22. junija 2010 in Občinski svet Občine
Tabor na 28. redni seji dne 07.07.2010 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Vransko – Tabor
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor
(Uradni list RS 43/00, 113/00, 69/01, 72/02 , 2/04 in
201/08), se prvi odstavek 18. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
-

-

trije predstavniki ustanoviteljic,
pet predstavnikov delavcev zavoda (dva
predstavnika matične šole Vransko, en predstavnik
POŠ Tabor, en predstavnik vrtca Vransko, en
predstavnik vrtca Tabor),
trije predstavniki svetov staršev (dva predstavnika
staršev šole, en predstavnik staršev vrtca)«
2. člen

Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel,
nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta,
ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo
tega zakona in članom, ki so bili izvoljeni v skladu z

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.
2. Zapisnik 14. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
ZAPISNIK
14. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je potekala v torek, 10. 8. 2010
Seja je bila sklicana zaradi nujnosti ureditve naslednje
zadeve:
Dnevni red:
1.

Sprememba Načrta razvojnih programov – NRP
od 2010 do 2013

1.) Korespondenčno seja se je izvajala telefonsko, tako
da so bili poklicani posamezni člani občinskega sveta in
se jim je predstavil dnevni red in obrazložitev ter predlog
sklepa. Člani Občinskega sveta so se na osnovi tega
odločali o predlogu Sklepa št. 470:
» Načrt razvojnih programov – NRP 2010-2013 se
spremeni kot sledi:
Tabela
1/2

VIR

Do
2010

2010

2011

Vrednost
projekta

0

67.000

0

4042
Izdelava
pločnika
Vransko
- Brode

Občinski
proračun

13.400

1|Stran
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Državni
proračun

53.600

Viri skupaj

67.000

Presežek/
primanjkljaj
Tabela
2/2

VIR

2012

2013

Skupaj

Številka 1/2010 - 31. 8. 2010

3. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/08) v povezavi s
50.členom tega zakona, in 30. člena statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10) je župan Občine
Vransko sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2

4042
Izdelava
pločnika
Vransko
- Brode
Vrednost
projekta

67.000

Proračunski
viri:
Občinski
proračun

13.400

Državni
proračun

53.600

Viri skupaj

67.000

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega
podrobnega načrta za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA
SVETOVANJE, prostorske storitve, d.o.o. Tacenska
cesta 93; 1000 Ljubljana, št. projekta OPPN-003/2010VRA.
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2, bo javno razgrnjen v prostorih Občine
Vransko, Vransko 59, v sejni sobi.
Javna razgrnitev bo potekala od 03.09.2010 do
04.10.2010.

Presežek/
primanjkljaj

2. člen

Izid glasovanja članov Občinskega sveta od skupaj 11
(telefonsko):
- 9 glasov ZA;
- 0 glasov PROTI;
- 2 svetnika nista bila dosegljiva

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava,
ki bo potekala v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
3305 Vransko dne 15.09.2010 ob 16. uri.

ZA predlagani sklep so glasovali naslednji člani
občinskega sveta: Maja Jerman, Ivan Bervar, Anica
Medvešek, Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen,
Vladimir Reberšek, Marjan Pečovnik in Roman Aleš.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne
razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog
v knjigo pripomb ali pošljejo na Občino Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko ali ustno v času javne
obravnave.

Za predlog sklepa je glasovalo devet (9) od enajstih (11)
članov Občinskega sveta Občine Vransko in tako je
predlog sklepa sprejet. Franc Remic in Andrej
Semprimožnik v času izvajanja korespondenčne seje
nista bila dosegljiva.

3. člen

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine
Vransko.
Št. 01/2010

Zaključeno ob 8.45.

Vransko, dne 23. avgust 2010.

Številka: 0320-14/2010-01

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Vransko, 10. 8. 2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2|Stran
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* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Čeprav smo pred začetkom novega šolskega leta, se oglašamo z nekaterimi dogodki, ki so zaznamovali šolsko leto 2009/2010. Ker so bili učenci res uspešni in ustvarjalni, želimo te uspehe
obeležiti v občinskem glasilu.
navdušujeta tudi fizika in logika in v tem
navdušenju me podpirata moja učiteljica
PET ZLATIH PRIZNANJ NA
matematike Magda Oblak in učitelj fizike
TEKMOVANJIH IZ ZNANJA
Marko Podpečan, za kar se jima na tem mesIN LOGIKE
tu posebej zahvaljujem. Prejela sem že veliko
priznaj. Najlepše leto mojih tekmovanj pa je
Kot vsako leto so tudi v šol. l. 2009/10 na OŠ letošnje, saj sem dobila zlato priznanje iz logike
Vransko - Tabor organizirali in izvedli vsa in kot osma v državi na tekmovanju iz matematekmovanja v znanju. Učenci so se uvrstili na tike prejela poleg zlatega priznanja še nagrado
področna in državna tekmovanja. Najvišja, to DMFA - teden dni matematike v naravi. Želim
je zlata priznanja, so prejeli iz znanja sloven- postati dober in uporaben matematik.«
skega jezika, matematike, kemije in logike.
LITERARNI VEČER IN PODELITEV
Posebej uspešni so bili v znanju iz slovenščine,
BRALNE ZNAČKE
saj je Saša Jelen iz 9. razreda prejela zlato
priznanje za 2. mesto v državi, njeni mentorici
Na OŠ Vransko - Tabor so letos še posebej
sta bili Danica Sedeljšak in Barbara Pertinač.
Katja Pikl iz 8. razreda je prejela zlato priznanje slovesno podeli bralne značke, in sicer za učence
za 5. mesto v znanju iz kemije, zlato priznanje od 6. do 9. razreda na literarnem večeru, ki so
pa je dobila tudi Katarina Brezovnik, v pomoč ga pripravili na temo STEREOTIPI, RASIZEM,
DISKRIMINACIJA.
jima je bila mentorica Marjetka Kapus.
Tjaša Košenina je prejela zlato priznanje iz Gost večera je bil učitelj, pisatelj, dramatik in
logike, uspešna pa je bila tudi v matematiki, saj politik Tone Partljič, ki je spregovoril o svojem
je z 8. mestom v državi prav tako prejela zlato literarnem ustvarjanju ter razmišljanjih o sterpriznanje. Z nasveti ji je pomagala mentorica eotipih, rasizmu in diskriminaciji, učenci pa
so zaigrali dva odlomka iz Partljičeve komedMagda Oblak.
ije Moj ata, socialistični kulak. Ob tem je izšla
tudi literarna priloga glasila Bela vrana, v kateri
so bili nagrajeni literarni in likovni prispevki
učencev. Bralno značko je osvojilo 88 učencev,
priznanja za svoje literarno in likovno ustvarjanje pa je prejelo 25 učencev.
Bralno značko je osvojilo tudi 120 učencev
od 1. do 5. razreda z OŠ Vransko - Tabor in
67 učencev Podružnične osnovne šole Tabor.
Slednjim je priznanja in lepe mape podelila
ilustratorka Mojca Cerjak, ki je učence tudi
spodbudila k likovnemu ustvarjanju oz. ilustriranju zgodbic. Iz vsakega razreda smo izbrali
po eno in jo nagradili s pohvalo.
Na literarnem večeru je bilo čutiti pozitiven
Dobitnice zlatih medalj z mentoricami in
odnos do strpnega sožitja med ljudmi in do
ravnateljico
branja za užitek in veselje.
Saša Jelen:
»Za Cankarjevo tekmovanje Tone Partljič je pohvalil župana Franca
smo letos brali Majnice in majhnice Toneta Sušnika, ki si prizadeva za dvig bralne kulture
Pavčka. Pesmi so mi bile všeč, zato mi o njih s svojo prisotnostjo na podelitvi bralne značke.
in o življenju ni bilo težko pisati. Že uvrstitev
na državno tekmovanje ni bila pričakovana,
ko pa sem videla objavljeno 2. mesto v državi,
sem bila skorajda prepričana, da je to pomota.
Ljudje okoli mene so me podpirali, zahvala pa
seveda velja tudi mojima mentoricama Danici
Sedeljšak in Barbari Pertinač, ki sta mi vedno
namenili spodbudne besede.«
Tjaša Košenina: »Moje življenje se trenutno
vrti okoli številk, teles in vsega, kar je povezano
z matematiko, s katero sem se srečala že kot
majhna deklica, saj sem nenehno preštevala
kamenčke na poti, rožice ob cesti …
V zadnjem času pa me poleg matematike

Mladi bralci
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
DEJAVNOSTI PRI KROŽKU
PROSTOVOLJNO DELO
V mesecu novembru smo na OŠ Vransko –
Tabor pričeli s krožkom Prostovoljno delo, ki
poteka pod mentorstvom specialne pedagoginje Tine Golob in se izvaja v sodelovanju z Zavodom sv. Rafaela oziroma Našega doma Vransko, kjer bivajo starejši občani bližnje in širše
okolice. Naš krožek poteka dvakrat tedensko,
in sicer en dan v tednu ga izvajamo v prostorih
OŠ Vransko, naslednji dan pa se odpravimo v
prostore Našega doma. Krožek obiskuje okrog
15 prostovoljk in prostovoljcev.
Za spoznavanje smo zanje pripravili zabavni
program, v katerem ni manjkalo plesa, petja,
igranja na saksofon in kljunasto flavto. Starejši
so se nam z največjim veseljem pridružili,
skupaj z nami so zapeli, plesali račke kar na
stolih, vsako točko programa pa so nagradili z
velikim aplavzom.
V predbožičnem času smo v sodelovanju s
starejšimi občani izvedli ogromno aktivnosti: skupaj smo izdelovali adventne venčke,
voščilnice za božične in novoletne praznike,
okrasili smo okna Našega doma z zimskimi in
novoletnimi motivi. Veliko starejših ljudi ima
poslabšan vid, prav tako pa ne zmorejo več
sami pisati, zato so jim prostovoljke in prostovoljci pomagali napisati voščila v božične
in novoletne voščilnice. Skupaj s še ostalimi
učenci OŠ Vransko – Tabor smo zanje izvedli
Predbožični koncert, kjer se je ogromno prepevalo, recitiralo, igralo na različne instrumente
(flavta, harmonika, sintisajzer …). Pred novoletnimi šolskimi počitnicami smo vse v domu
presenetili s skromnimi darilci, ki so jih izdelali
učenci naše šole.
Na OŠ Vransko smo izvedli tudi zbiralno akcijo volne in prejic, ki se je izkazala za zelo
uspešno, saj smo z nekaj zbranimi vrečkami
volne in prejic zelo razveselili marsikatero
prebivalko Našega doma, ki si bo s pletenjem
krajšala dolge zimske popoldneve. Da pa ne bi
samo prostovoljci in prostovoljke pripravljali
aktivnosti, so se gospe iz doma odločile, da nas
v zahvalo za vso zbrano volno naučijo plesti.
Moram priznati, da nam gre zelo počasi, vendar so gospe zelo vztrajne pri razlagi in vedno
na voljo, da nam priskočijo na pomoč. Morda
bomo do drugega šolskega leta že uspeli sami
splesti kakšen zimski šal.
Prostovoljke so sodelovale tudi pri izvedbi
šolskega parlamenta na temo Stereotip, rasizem, diskriminacija. V razredih prve in druge
triade so prebirale otroške knjige, ki so se navezovale na temo šolskega parlamenta. Za učence
so pripravile še kratke delavnice, kjer so otroci
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barvali pobarvanke, izdelovali origamije, se
pogovarjali na temo prebranega …
Izražena je bila tudi želja, da bi za stanovalce
doma izvedli bralne urice, ki se jih v velikem
številu udeležujejo. Prostovoljke izmenično berejo izbrane zgodbe, nato pa se o prebranem še
pogovorimo in zbiramo nadaljnje predloge za
branje.
Ob vsakem rojstnem dnevu vse prostovoljke v
zborčku zapojemo pesem Vse najboljše ter osebno voščimo slavljenki ali slavljencu.
V pustnem času smo jim steklene površine
doma okrasili s pisanimi pustnimi maskami, ki
so med stanovalce prinesle veliko smeha in dobre volje. Povabili smo jih tudi, da se udeležijo
sobotnega pustnega karnevala ter jih spodbudili, da se našemijo še oni.
Sodelovali smo pri anketi za raziskovalno nalogo dveh devetošolk OŠ Valentina Vodnika,
ki sta želeli raziskati vpliv prostovoljstva na
vsakdanje življenje prostovoljke/ca. Z veseljem
smo se odzvali na to pobudo in upamo, da smo
pripomogli k dobrim rezultatom raziskave.
Vsak naš obisk privabi vedno več radovednežev,
ki jih zanima, kaj smo zanje pripravili tokrat.
Vsak nasmeh na njihovih obrazih je največje
darilo, ki smo ga lahko deležni. Stanovalci nas
večkrat pogostijo s piškoti, sadjem, čokoladami,
toplimi napitki …
Seveda pa izvedbe krožka prostovoljno delo
ne bi bilo brez podpore ravnateljice OŠ Vransko – Tabor, ge. Majde Pikl, ki je verjela v povezovanje učencev naše šole s starejšimi občani.
Za uspešno sodelovanje se je potrebno zahvaliti
tudi direktorici Našega doma Vransko, ge. Mojci Hrastnik, ki uspešno sodeluje z nami in nas
podpira v vseh predlogih in pobudah.
Menim, da se naši nameni, ki smo si jih zastavili
ob začetku delovanja krožka Prostovoljno delo,
že izpolnjujejo, saj prostovoljci in prostovoljke
gojijo veliko občutkov solidarnosti, prav tako
na vsakem koraku pomagajo starejšim osebam,
s plemenitimi dejanji izpopolnjujejo svojo
osebnost, spoznavajo oblike prostovoljnega
dela …
V prihodnje nas čaka še veliko aktivnosti, saj se
bliža dan žena, materinski dan ter velika noč.
Na OŠ Vransko – Tabor imamo namen izvesti
zbiralno akcijo oblačil, ki jih posamezniki ne
potrebujejo več, zbiralno akcijo hrane za živali,
ki bi jo podarili enemu izmed slovenskih azilov.
Ob zaključku leta pa nameravamo zanje izvesti
piknik, ki bi bil namenjen druženju starejših
generacij z mlajšimi, pripraviti pester in zabaven program s številnimi družabnimi igrami.
Vseh skrivnosti vam pa ne moremo izdati, saj
je pred nami v tem šolskem letu še štiri mesece
časa, da se izkažemo in polepšamo kakšen dan
posameznikom v Našem domu.

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Z MALINOVO BABICO V OSREDNJI KNJIŽNICI CELJE
Eden večjih projektov preteklega šolskega leta je bila glasbena pravljica Malinova babica.
Najprej so moči združile mentorice in hkrati avtorice Danica Sedeljšak, Vanja Govek, Mira Les in
Marija Zagoričnik, učenci od 5. do 9. razreda pa so poskrbeli za uspešno izvedbo.
Glasbene pravljice niso uprizorili le na šolski prireditvi, ampak so z njo nastopili tudi v Osrednji
knjižnici Celje.

Malinova babica v Osrednji knjižnici Celje

NADARJENI SPET OBISKALI MARIJO
REKO
Nadarjeni učenci so tudi letos obiskali tabor,
kjer je bil pouk (v naravi) prilagojen le njim.
Tabor za nadarjene je potekal 5. in 6. junija v
Mariji Reki.
Vodji in mentorici Miri Brinar Huš so se pri
izvedbi pridružile še mentorice Tina Golob,
Majda Pikl, Mateja Todorovski, Suzana Veber,
Marija Zagoričnik, Marija Završnik in Darja
Zavolavšek.

Udeleženci tabora nadarjenih
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
GASILCI VETERANI TEKMUJEJO
Že leta 1886 je bilo na Vranskem ustanovljeno
Prostovoljno gasilsko društvo Vransko z nazivom (Freiwillige Feurwehr Franz), ki kljub
dolgi dobi in različnim organizacijskim oblikam ves čas uspešno in aktivno deluje še
danes.
Menjave članstva in tehnološki razvoj so skozi
vse obdobje prinašali spremembe, ki so se vedno gibale v pozitivno smer, kateri zaradi podpore ljudi tudi zob časa ni vzel moči.
Kljub letom so se gasilci veterani iz vseh štirih
prostovoljnih gasilskih društev Občine Vransko, združeni v Občinskem poveljstvu Vransko,
pred tremi leti organizirali in se pod imenom
»Požarna bramba Vransko« aktivno vključili
v tekmovanje s staro gasilsko tehniko, to je
s starimi motornimi in ročnimi brizgalnami.
Tekmovanja so do letos potekala v organizaciji prostovoljnih gasilskih društev v Šoštanju,
Gotovljah, Radmirju in Kaplji vasi. Tekmovanja so v teh društvih že tradicionalna (v Šoštanju
poteka že 26. leto zapored).
Letos je organizacija tekmovanja prešla na višji
nivo, saj šteje kot regijsko tekmovanje v okviru
Savinjsko-šaleške regije, kjer najuspešnejša
ekipa osvoji prehodni pokal Savinjsko-šaleške
regije. Prizadevajo si, da bi ta tekmovanja dobila status državnega tekmovanja, saj bi s tem

Gasilci veterani med akcijo

prispevali k še večji popularizaciji gasilstva in
njegovega pomena v preteklosti in danes.
PGD Vransko je ob pokroviteljstvu
ObčineVransko letos prvič prevzelo pod svoje
okrilje organizacijo tekmovanja gasilcev veteranov s staro gasilsko tehniko in ga tudi uspešno
izvedlo 3. 7. 2010.
Nastopilo je 16 desetin, od tega je prikazalo
mokro vajo z odvzemom vode iz bazena z motornimi brizgalnami 9 moških in dve ženski
desetini, ki niso bile mlajše od 60 let. V mokri
vaji z brizgalnami na ročni pogon, od katerih je
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najstarejša štela častitljivih 137 let, je nastopilo
5 moških desetin.
V obeh kategorijah (motorne in ročne brizgalne) so zmagali veterani Šmarja - Sapa,
veterani
»Požarne brambe Vransko« so v
močni konkurenci kljub manjšemu spodrsljaju
osvojili v kategoriji »ročne brizgalne« odlično
tretje mesto.
Med ženskima desetinama v tekmovanju z motornimi brizgalnami je bila najuspešnejša desetina veterank iz Radmirja, desetina veterank
iz Šoštanja je osvojila drugo mesto, z ročnimi
brizgalnami tekmovalk ni bilo.
Tekmovanja, za katerega si želimo, da bi postalo tradicionalno, ni zmotila niti kratkotrajna
ploha, saj je potekalo v prijetnem vzdušju na
tekmovališču in ob njem.
Albert Predovnik

KOŠARKARSKO DRUŠTVO VRANI
VRANSKO
Košarkarji Vranskega vstopamo v svojo
četrto sezono. Tako kot lansko leto bomo
tudi tokrat nastopali v 2. SKL (slovenski
košarkarski ligi). V sami ekipi je že prišlo
do nekaterih pomembnih sprememb, nekaj
razgovorov nas še čaka v bližnji prihodnosti.
Jasno je že, da bo ekipa v primerjavi z lansko
močnejša, saj se nam je pridružil domačin,
ki je vrsto let zastopal barve Hopsov s Polzele
v najmočnejši slovenski košarkarski ligi.
Članska ekipa bo pričela s pripravami 24. avgusta, v septembru pa bodo ponovno potekali
treningi tudi v sklopu OŠ Vransko - Tabor. V
primeru dobrega odziva osnovnošolcev obstaja možnost, da bodo prvič na Vranskem
v uradni ligi nastopale tudi mlajše selekcije
dečkov. Vse podrobnosti o pričetku treningov, terminov le-teh in ostale pomembne informacije bodo pravočasno objavljene na OŠ
Vransko - Tabor.
Znan pa je tudi že termin tekme 2. kroga
Pokala Spar, v katerem se bomo Vrani na
domačem parketu pomerili z ekipo Lastovka Domžale. Z Domžalčani smo že v lanski
sezoni odigrali dve tekmi in bili polovično
uspešni, tako da se nam obeta zanimiv
dvoboj. Tekma bo odigrana v petek, 10. septembra, ob 19. uri. Vsi ljubitelji športa lepo
vabljeni v Športno dvorano Vransko, kjer se
bo tudi letos igrala košarka.
Žan Ocvirk

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
EKIPA MALEGA NOGOMETA BRIŠE - L
SPET DEJAVNA
Po več kot dvajsetih letih so se v nedeljo,
14. 8., ob 14. uri na igrišču »ZA HOSTO NA
BRIŠAH« srečali člani ekipe malega nogometa
BRIŠE – L. Zbralo se je dvanajst od prvotnih
šestnajstih igralcev.
Ekipa je bila aktivna v letih 1984-1989. Osvojila je prvo, tretje in četrto mesto ter liga pokal
malega nogometa.
Vsi člani so se razveselili ponovnega snidenja,
zlasti pa so bili veseli, da je po hudi bolezni
okreval in se vabilu odzval tudi Maks Soršak, ki
je veljal za najboljšega vratarja.
Ekipa se bo ponovno aktivirala in kot prvo
vidnejšo aktivnost napoveduje sodelovanje na
turnirju v Petelinku.
Ustanovitelj Franc Lesjak
PRVI MIRKOV MEMORIAL
Slaba vremenska napoved nas ni odvrnila od
organizacije 1. MIRKOVEGA MEMORIALA. 7. 8. 2010 smo se zbrali ljubitelji odbojke
na mivki na igrišču na Ločici. Člani Športno
rekreativnega društva Ločica smo namreč
pripravili turnir mešanih trojk. Turnir je bil
posvečen Mirku Razboršku, ki je bil prav
tako član društva, velik ljubitelj odbojke na
mivki in je veliko pripomogel pri izgradnji in
dokončanju našega igrišča.
Avgust je čas turnirjev v odbojki in hkrati
čas dopustov, zato se je turnirja udeležilo le
šest ekip, kar pa zagotovo ni zmotilo dobrega
vzdušja. Sodelovale so predvsem ekipe vranske
občine, in sicer: ekipa Mirko group, A Je To, Papagaji, Jakov dol, Vrani in ekipa Ločica team. V
nekaj urah je bilo odigranih veliko atraktivnih
in kakovostnih iger, ki so navdušile številne
obiskovalce, ki so spodbujali tekmovalce.

Odbojkarji v akciji

Na koncu je zmagala in prejela prehodni pokal
ekipa Mirko group v sestavi: Klemen Hrastovec,
Zlatko Pulko in Emilijana Razboršek. Ekipe,
uvrščene na prva tri mesta, so si prislužile
skromne denarne nagrade, ostale ekipe pa so
prejele praktične nagrade, ki jih je za turnir
prispevala Žaga Felicijan.

Udeleženci Mirkovega memoriala

Vsi udeleženci so prejeli tudi spominsko majico. Med turnirjem smo poskrbeli še za dobro
pečen krompiček, slastne čevapčiče in pijačo,
tako da smo po turnirju pregnali vse temne oblake in se družili še pozno v noč.
Vsem ekipam se zahvaljujemo za udeležbo ter
jih vabimo tudi prihodnje leto, saj bo turnir
postal tradicionalen, prav tako pa vabimo tudi
vse, ki ste tokrat naš turnir zamudi.
Za ŠRD LOČICA Tjaša Felicijan

ŠPORTNO-REKREACIJSKI PARK ZA
UPOKOJENCE
V soboto, 22. 5. 2010, smo v okviru
občinskega praznika svečano odprli prenovljeno dvorišče za stavbo društva upokojencev.
Prostor je namenjen druženju in rekreaciji
starejših, dobrodošli pa so tudi mlajši.

Svečan prerez traku
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Uspelo nam je z udarniškim delom, saj smo
opravili preko 560 delovnih ur in seveda s
pomočjo donatorjev, ki so nam pomagali z
delom in materialom. Brez njih tega projekta ne bi mogli uresničiti. To so: Občina
Vransko, AIDA – Ivan Brecel, Dejan Zorko,
Roman Brglez, Avgust Sedeljšak, Janez
Šoštar, Ivan Mihevc st., Ivan Mihevc ml.,
Zvone Podpečan, GOMARK – Ljubo Gosak, Alojz Grabnar, zidar Betiči, Jure Podbregar, Zavod sv. Rafaela, KIV Vransko.
Vesel sem, da se lahko v tej obliki zahvalim
še vsem drugim, ki so z udarniškim delom
pomagali, posebno še idejnemu vodji projekta Janezu Šoštarju.
Društvo upokojencev Vransko je z ureditvijo tega športno-rekreacijskega prostora
zadovoljilo vsem pogojem in tako je sedaj
tudi nam - kot društvom upokojencev
v drugih občinah - omogočeno rusko
kegljanje, balinanje, streljanje z zračno
puško, metanje krogov, pikado, šah in
igranje kart.
Veseli bomo, če se nam pridružite.

ŠPORTNI PARK JAKOV DOL ŽIVI
V teh vročih poletnih dneh je Športni park
Jakov dol zagotovo ena najbolj obiskanih
točk vseh rekreacije in druženja željnih.
Par stopinj hladnejše ozračje kot v dolini,
hladna senca in odbojka na mivki so v juniju in juliju redno privabljala veliko število
igralcev in gledalcev te popularne igre.
Med tednom se je igranja skoraj vsakodnevno redno udeleževalo preko 20 fantov
in deklet iz občine Vransko in širše okolice,
medtem ko so bili vikendi rezervirani za
piknike zaključenih družb. Dodaten magnet za vse igralce predstavlja igra na igrišču,
osvetljenem z reflektorji, po zaslugi katerih
se druženje navadno podaljša pozno v noč.

Predsednik DU Vransko
Vlado Rančigaj

PO KRATKEM ODDIHU SPET PLEŠEMO

Folklorna skupina je zaključila sezono s
folklornim festivalom v Italiji in nastopom
mladinske skupine na praznovanju dneva
državnosti.
Po julijskem oddihu smo prvega avgusta
nastopili na VIII. smotri folklornih skupin
v Brezovici na Hrvaškem.

odbojke v Jakovem
dolukot vsaV velikoLjubitelji
bolj tekmovalnem
duhu
kodnevno sproščeno igranje je potekal
turnir mešanih trojk, katerega se je
udeležilo 12 ekip žalske regije, celo poletje
pa že drugo leto zapored ob četrtkih poteka
Poletna liga v odbojki na mivki.

Darko Kramar

Avgusta smo pričeli z vajami in pripravami
za naš 3. letni koncert ter izdelavo delovnih
oblačil za mladinsko skupino.
Dvanajstega septembra organiziramo izlet
v Bosno.
Slava Škrabar

MISLI

Tisti, ki ničesar ne delajo, se nikdar ne
zmotijo.
Théodore de Banville
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ˇ
KNJIŽNICNA
STRAN

Občinska knjižnica Vransko
| torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 |
| tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si |

OČITNIŠKEhitro
USTVARJALNICE
ČasPpočitnic
polzi v čas vsakodnevne rutine. Poletje se preveša v jesen in večeri
se
daljšajo.
Zato
vas
vabimo, da svoj čas oplemenitite z obiskom knjižnice, ki vam nudi
V Občinski knjižnici Vransko bomo tudi letos v sodelovanju s Kulturnim društvom Vransko vsak
pesterobin11.aktualen
izbor
knjižnega
in neknjižnega
gradiva zaNaši
mladino
inprsti
odrasle.
torek
uri izvajali
ustvarjalne
delavnice
za naše počitnikarje.
spretni
bodo
Pohvalimo
se
lahko
tudi
s
širokim
izborom
serijskih
publikacij
v
naši
čitalnici.
izdelovali poletne slike, krasili cvetlične lonce, iz testenin izdelovali okraske … DelavniceOdrasli
bodo
lahko prebirate
Mladino,
Reporter,
Lady,dopoldneve
Obraze, Podjetnika,
Ognjišče, Družino, Novi
brezplačne,
zato vljudno
vabljeni,
da torkove
preživite ustvarjalno.
Tednik, Utrip, Pri nas doma, Prostočasnik, Unikat, OtočjeO., Vpogled, Zdravje, VIP;
otroci pa Cicibana in Mavrico. Še vedno vam je omogočen brezplačen dostop do interneta inNOVOSTI:
številnih podatkovnih baz: Ebsco Host, Oxford Reference Online Premium
KNJIŽNE
Collection, Arhiv časnika Večer, IUS-INFO, GVIN.com, Grove Music online, Digitalna
ODRASLI:
knjižnica Slovenije in The European LibraryMLADINA:
(več o tem najdete na naši spletni strani
Garwood,
J.:
Skrivnost
Meadows,
D.: Enja, topazna vila
www.zal.sik.si).
Johnson,
J.:
Pirati
srca
Suhodolčan,
L.: Ti kantavabljeni:
požrešna
V knjižnici redno izvajamo prireditve, na katere ste vljudno
M.: Drugačna razmerja
Richardson,
J.: In s Tango
smo pravljic
trije
-Košir,
z najmlajšimi
se vsak tretji torek v mesecu
preselimo
v svet
- ponovno se
srečamo
18.
septembra
ob
18.
uri;
Swarup, V.: Revni milijonar
McKain, K.: Blues za fantovski bend
-Bradford,
oraniziramo
predavanja,
predstavitve
knjig,
razstave, potopise … - 9. septembra se
B.: Dediči Ravenscarja
Davis, J.: Garfield na dopustu
nam pridružite na predstavitvi knjige avtorice Jerneje Jezernik z naslovom Alma
Johnson, O.: Drevesa: vodnik
Davis, J.: Garfield je zakon!
Karlin - državljanka sveta;
D'Alessandro, J.: Polnočna priznanja
Muster, M.: Miki Muster 1
- mesečno se z oskrbovanci Našega doma srečujemo
na bralno-literarnih uricah - tokrat
Pearl,
E.:
Ponovno
povezani:
zdravi
druge,
zdravi
sebe
Coulman,V.:
Ko bodo pujsi leteli
7. septembra ob 11. uri;
Woodiwiss,
K.
E:
Ljubiti
tujca
Simon,
F.:
Grozni
Gašper: nogometni
- v času počitnic smo vsak torek dopoldan ustvarjali – cvetlične
lončke,navdušenec
slike iz mozaika,
Sivec, I.: Kneginjalutke,
Ema lepšali polžje hišice … ter reševali
Mead, R.: Poljub
smrti nagradno križanko.
papirnate
poletno
Prgić,J.: Šolska in vrstniška mediacija

Knjižnica
prostor
Izberite jo za svojo.
Byron, T.: Moj je
otrok
po moje druženja, povezovanja, izobraževanja.
DVD:
Pavček, T.: Čas duše, čas telesa

Avatar

Franzen, J.: Območje nelagodja

Popaj in prijatelji

Ihan, A.(ur.): Vsaka ljubezen je pesem

Sneguljčica in sedem palčkov

Ahern, C.: Če bi me videla

Rupert in snežni ključ

Grossman, D.: Glej geslo: Ljubezen

Rupert in čarobne knjige

Valerija Jerman

Babšek, J.(ur.): Kole, kole, koledo, leto lepo mlado
Pahor, B.: Zalivi
Makarovič, S.: Deseta hči
Lainšček, F.: Ločil bom peno od valov
Flaubert, G.: Gospa Bovary
Širok, M.: Oblast brez obraza
Glattauer, D.: Proti severnemu vetru
Hrobat, B.: Koliko tehtajo vaša čustva?

Izpod prstov najmlajših

Zamenjala sem glavo
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NEUSTREZNA POSTAVITEV
KOVINSKE ODBOJNE OGRAJE V
ČEPLJAH
V mesecu juliju je izvajalec ob zaključku del
na ureditvi križišča na regionalni cesti v
naselju Čeplje postavil tudi odbojno ograjo,
ki ločuje obstoječo javno pot od regionalne
ceste. Kovinska odbojna ograja je postavljena preblizu stanovanjskih objektov in ne
omogoča normalnega odvijanja prometa po
vzporedni javni poti in nemotenega dostopa
do stanovanjskih in poslovnih objektov. Še
posebej je problematična postavitev ograje pri
stanovanjskem objektu Čeplje 7 in pri novem
avtobusnem postajališču v smeri Vransko. Za
dokončno ureditev vzporedne javne poti je po
postavitvi odbojne ograje ostalo premalo prostora.
Občina Vransko je vseskozi opozarjala in zahtevala od investitorja, Direkcije Republike
Slovenije za ceste, takšno ureditev križišča, da
bo po zaključku ureditvenih del omogočen
nemoten promet po vzporedni javni poti in
dostop do vseh stanovanjskih objektov.

Žal Direkcija Republike Slovenije za ceste doslej ni upoštevala naših zahtev in opozoril.
Ureditev križišča Čeplje na regionalni cesti
Šentrupert-Ločica je bila nesporno potrebna
in pomeni veliko pridobitev za vas Čeplje in
občino Vransko. Izvedba ureditve v nobenem primeru ne bi smela in ne sme poslabšati
prevoznosti vzporedne javne poti in možnosti
dostopa do stanovanjskih in poslovnih objektov, ki se navezujejo na to javno pot.
V Občini Vransko bomo v nadaljevanju in še
posebej v fazi zaključevanja projekta sprejeli
vse potrebne ukrepe za takšno končno ureditev
križišča in takšno postavitev kovinske odbojne
ograje, ki nam bo omogočala celovito ureditev
vzporedne javne poti. Le tako bo mogoče zagotoviti normalno prevoznost vzporedne javne
poti in nemoteno in varno bivanje prebivalcev
tega dela Čepelj.
Franc Sušnik, župan

Društvo
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO
vabi na jesensko izobraževanje:
ANGLEŠČINA 60 ur
RAČUNALNIŠTVO 55 ur
LIKOVNI KROŽEK 40 ur
IZDELAVA ROŽ IZ PAPIRJA 25 ur
PLETENJE, KVAČKANJE, VEZENJE 35 ur
Pričetek izobraževanja bo sredi septembra, prednost pri vpisu imajo upokojenci.
Informacije na tel.: 03 703 12 10.

Vabimo vas na razstavo avtorskih slik z naslovom
»MOČ ENERGIJE - ZAČETEK«,
ki bo potekala v prostorih Energetike Vransko d.o.o., Vransko 66 a,
vsak delovnik od 17. avgusta do 5. septembra 2010 med 8. in 14. uro.
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Občina Vransko se je priključila mednarodnem projektu EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI, ki bo potekal od 20. 9. 2010 do 24. 9. 2010, z naslednjim programom:
- ponedeljek, 20. 9. 2010, ob 10.00
Otvoritev polnilne naprave in ogled električnega vozila TAZZARI ZERO
- torek, 21. 9. 2010, ob 10.00
Postavitev table za umirjen promet v Prekopi
- sreda, 22. 9. 2010, ob 8.30
Tek od pekarne do kavarne, delavnice na igrišču za športno dvorano in vrtcem
(OŠ in vrtec Vransko)
- petek, 24. 9. 2010, ob 10.00
Predstavitev hibridnega vozila (Kristijan Les)
________

VOLITVE 2010 - VABILO POLITIČNIM STRANKAM
Smo v letu volitev za župane in občinske svetnike. Dnevi hitro tečejo in
kar naenkrat bo tu čas volilne kampanje.
Vsaka informacija volivcem je korak k uspehu.
Če lahko pripomoremo pri prepoznavnosti vaših kandidatov, vas vabimo
k oglaševanju v Občinskem informatorju.
Predstavitve svojih kandidatov lahko pošljete do 15. 9. 2010 na naslov
informator@vransko.si ali osebno prinesete na ZKTŠ Vransko
(v Športni dvorani Vransko), kjer smo vam na voljo z dodatnimi informacijami.
_____
Na podlagi razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev
županov, ki ga je 23. 7. 2010 objavil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, smo na Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko sprejeli
naslednji
PRAVILNIK
ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK IN DRUGIH PREDLAGATELJEV
TER NJIHOVIH PROGRAMOV
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko s temi pravili zagotavlja enakopravnost kandidatov ter političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov v glasilu Občine
Vransko »Občinski informator«. Zavod bo za objavo naročenih sporočil in
oglasov v času volilne kampanje upošteval naslednje pogoje:
1.
Oglase političnih strank in samostojnih kandidatov bomo objavljali pod
enakimi pogoji, kot ostale naročene oglase.
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2.

V glasilu Občine Vransko »Občinski informator« se za predstavitve kandidatov in njihovih programov vseh predlagateljev za kandidiranje na lokalnih
volitvah 2010 (kandidati za župana, kandidati za občinski svet) nameni do
največ dveh strani oglasnega prostora po veljavnem ceniku, in sicer za vsakega predlagatelja (politične stranke, skupine volivcev). Cenik bo objavljen v
Občinskem informatorju št. 59 in je v skladu z določili Pravilnika o honoriranju člankov in ostalih prispevkov, objavljenih v glasilu Občinski informator.
Organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje
ne morejo v nobenem primeru prevzemati sponzorstva.
3.
Naročenega oglasa ne bomo objavili, če je v nasprotju z Ustavo Republike
Slovenije, z Zakonom o volilni kampanji in Zakonom o javnih glasilih in v
kolikor v objavi ne bo naveden naročnik oziroma plačnik oglasa.
4.
Uredniški odbor pred objavo oglasov opravi žreb o vrstnem redu objav. Pri
žrebu sodelujejo predstavniki predlagateljev.
5.
Uredniški odbor bo v skladu s temi Pravili objavil vse primerne oglasne vsebine, ki jih bodo predlagatelji posredovali uredniškemu odbora do roka, objavljenega v glasilu Občinski informator.
6.
Pravila začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh Občine Vransko,
ZKTŠ Vransko in oglasni deski Občine Vransko.

Suzana Felicijan Bratož, direktorica
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TEHNIČNA PRAVILA ZA OGLASE V OBČINSKEM INFORMATORJU

- članki naj bodo napisani v pisavi »New Times Roman«,
- velikost pisave naj bo 12,
- največja velikost članka je ena stran v Wordu,
- fotografije naj bodo v jpg formatu, velikosti vsaj 400 KB oz. v čim večji resoluciji in ne
narejene z mobilnimi telefoni,
- če pošljete fotografije po elektronski pošti, jih priložite posebej v priponki,
- velikost oglasa naj bo v skladu s predpisano velikostjo (glej cenik oglasov),
- oblikovane oglase, ki ustrezajo predpisanim velikostim, lahko pošljete v pdf formatu.

CENIK OGLASOV
VELIKOST
cela stran – 1/1 A4 (17 x 26
- 442 cm²)

CENA (v EUR )
180

pol strani – ½ A4 (17 x 13 ali
8,5 x 26 - 221 cm²)
četrtina strani – ¼ A4 (8,5 x
13 - 110,5 cm²)
osmina strani – 1/8A4 (4,25
x 8,5 - 36,13 cm²)
šestnajstina strani 1/16 A4
(2,12 x 8,5 – 18,11 cm²)

100
70
50
20

POSEBNOSTI, POPUSTI
- oglaševanje na naslovnici ni možno
- cene oglasov na platnicah (notranji strani, zadnja stran) so višje za 100 %
- pri sklenitvi letne pogodbe (oglasi v 10 oz. 11 številkah) se prizna 15 % popusta
- pri sklenitvi polletne pogodbe (oglasi v 6 številkah ali letne pogodbe za oglase v 6
številkah) se prizna popust 10 %
- pri naročilu 3 zaporednih oglasov se prizna popust 5 %
- cenik velja za že pripravljene oglase v skladu s tehničnimi pravili časopisa ali oglase, ki zahtevajo osnovno oblikovanje (prepis), zahtevnejše oblikovanje se posebej
obračunava.
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OBLIKOVANJE OGLASA
NAČIN OBLIKOVANJA
enostavno oblikovanje (vnos podatkov)
zahtevnejše oblikovanje

CENA (v EUR)
20
50

CENIK MALIH OGLASOV
OBSEG
do 10 besed
vsaka nadaljnja beseda

CENA (v EUR)
5
0,40

CENIK OSMRTNIC/ZAHVAL
VELIKOST
četrtina strani – ¼ A4 (8,5 x 13 - 110,5 cm²)
univerzalna velikost
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CENA (v EUR)
50

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV – SEPTEMBER 2010
DATUM

1. 9.

PRIREDITEV

SPREJEM PRVOŠOLČKOV

16.00

KRAJ

ORGANIZATOR

pred glavnim vhodom OŠ Vransko OŠ Vransko

Tabor
Občina Vransko

4. 9.

VETER V LASEH – S ŠPOTROM

igrišča na Vranskem,

10.00

PROTI DROGI

Ločici in v Prekopi

9. 9.

Predstavitev knjige ALMA KARLIN –

Občinska knjižnica

Občinska knjižnica

18.00

DRŽAVLJANKA SVETA z avtorico

Vransko

Vransko

ŠD Vransko

KD Vrani Vransko

Občinska knjižnica

Občinska knjižnica

Vransko

Vransko
Občina Vransko

Jernejo Jezernik
10. 9.

Pokalna tekma

19.00

VRANI VRANSKO : LASTOVKA
DOMŽALE

18. 9.

URA PRAVLJIC

18.00
20. 9.

Evropski teden mobilnosti

pred Energetiko

10.00

OTVORITEV POLNILNE NAPRAVE

Vransko

IN OGLED ELEKTRIČNEGA
VOZILA TAZZARI ZERO
21. 9.

Evropski teden mobilnosti

10.00

POSTAVITEV TABLE ZA UMIRJEN

Prekopa

Občina Vransko

PROMET V PREKOPI
22. 9.

Evropski teden mobilnosti

trg Vransko,

OŠ Vransko –

8.30

TEK OD PEKARNE DO KAVARNE,

igrišče za ŠD in

Tabor in vrtec

DELAVNICE NA IGRIŠČU

vrtcem

24. 9.

Evropski teden mobilnosti

pred Energetiko

Občina Vransko,

10.00

PREDSTAVITEV HIBRIDNEGA

Vransko

Kristijan Les

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ
Župnija Vransko

VOZILA
25. 9.

Vranski poletni večeri 2010

20.00

DUO HUDNIK

26. 9.

BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA

župnijska cerkev sv.

10.00

ZVONIKA CERKVE SV. MIHAELA

Mihaela
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SAKRALNA DEDIŠCINA
OBCINE
VRANSKO

Podružnična cerkev sv. Hieronima na Taboru
Podružnična cerkev Marije Magdalene na Ločici

Podružnična cerkev sv. Martina v Podvrhu
Pogled skozi ključavnico v podružnično
cerkev sv. Katarine na Čreti

Podružnična cerkev
sv. Mohorja in Fortunata
v Stopniku

Notranjost podružnične cerkve
sv. Matere božje na Čreti

