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Evropski teden mobilnosti v šoli in vrtcu
Nadškof Turnšek blagoslovil obnovljen zvonik

Trg Vransko - prizorišče pestre sejemske ponudbe
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Narava se je obarvala v živopisane odtenke, mi pa smo s pomočjo dejavnosti društev in posameznikov ter 
drugega dogajanja v občini poskušali v tej številki glasila sestaviti pester mozaik prispevkov. 
Pred nami je dan reformacije, ki ga od leta 1992 praznujemo kot dela prost dan. Reformacija predstavlja gibanje 
za prenovo rimskokatoliške cerkve, ki ga je v začetku 16. stoletja sprožil profesor biblične teologije Martin Luter. 
Pri nas je bila osrednja osebnost tega gibanja Primož Trubar, ki je leta 1550 napisal Katekizem, prvo slovensko 
tiskano knjigo, za najpomembnejše delo protestantizma na Slovenskem pa je poskrbel Jurij Dalmatin, ki je 
prevedel Biblijo. V tem času je nastala tudi prva slovnica slovenskega jezika Zimske urice Adama Bohoriča. S 
pisanjem v slovenščini so protestanti pripomogli, da je slovenski narod postal enakopraven del Evrope.
Reformacija kot versko in družbeno gibanje in protestantizem kot krščanska vera, ki priznava Biblijo za edino 
versko avtoriteto, sta zelo prispevala h kulturnemu, posvetnemu, socialnemu, gospodarskemu, narodnostnemu 
in političnemu razvoju v Evropi. 
Ob dnevu spomina na mrtve, cerkvenem prazniku vseh svetih, se bo marsikomu utrnila misel o minljivosti, kar 
je lepo opisala Sara Braunsberger v spodnji pesmi.
              Uredništvo ZKTŠ
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Čuden je hip zavedanja,
da si se zgodil naključno,

v neki sekundi tisočih možnosti ...
Si kot kratek padec jesenskega lista

ali tresk vala razburkanih voda.
V sliki, ki ji praviš življenje,
si minljiv glas dozorevanja.
Prvo minuto tvojega obstoja
se je začelo odštevanje časa.

Izginjaš ...
Medtem pa s polnim naročjem 

neizživetih sanj potrpežljivo čakaš,
nevedoč, da je tvoja minuta minila

in te več ni.
                         

          
www.pesem.si

Sara Braunsberger
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V prejšnji številki nam jo je v naslovu na zadnji strani zagodel 
tiskarski škrat. Pravilen naslov se glasi Detajli stavbne dediščine. 
Za napako se opravičujemo.

Naslednja številka izide 30. 11. 2010. Prispevke zbiramo do 15. 11. 2010 na elektronski naslov:
informator@vransko.si.

Veliko in veličastno mojstrovino ustva-
rimo, če živimo dostojno. Vsa druga 
prizadevanja, da bi vladali, nabirali 
bogastvo, gradili, so v najboljšem 
primeru le drobni dodatki in priveski.

Michel de Montaigne
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ZGODILO SE JE ... 

PRIJETNO DRUŽENJE STAREJŠIh OBČANOV
Predzadnjo soboto v septembru je vsako leto čas, ko se v športni dvorani srečajo starejši občani občine Vransko. 
Srečanja se je udeležilo približno sto dvajset vabljenih občanov, kar  je le tretjina vseh vabljenih. Kot vsako leto 
so tudi letos srečanje pripravili z roko v roki Območno združenje Rdečega križa Vransko, Župnijska Karitas 
Vransko in Občina Vransko. Kulturno društvo Vransko je pripravilo lep kulturni program, ki so ga oblikovali 
šolarji, Folklorno društvo Vransko in gospod Vlado Rančigaj. Gospod Vlado je prebral nekaj svojih pesmi, ki so 
bile nekatere malce hudomušne in so v dobro voljo spravile prav vse. Plesalci folklornega društva so zaplesali in 
pripomogli k še boljšemu vzdušju. Spregovoril je tudi župan Franc Sušnik. Kosilo, ki so ga pripravile kuharice 
osnovne šole, je bilo odlično in prijetno kramljanje je trajalo do popoldneva. Ob odhodu so občani prejeli cvet, 
ki jim je gotovo še nekaj časa obujal spomine na lepo nedeljo.

Maja Jerman

SEJEMSKA DEJAVNOST TUDI NA VRANSKEM
V ponedeljek je tudi na Vransko prišel sejem. Trgov-
ci, ki so trg napolnili s stojnicami, so ponujali sadje, 
suhomesnate izdelke, sveče, oblačila, obutev, suho 
robo … Kljub slabemu vremenu je bil obisk za prvič 
zadovoljiv. Če ste tokratno barantanje in kupčijo za-
mudili, boste imeli priložnost že naslednji mesec.  

Sabina s trenerji pri prerezu torte

Folkloristi zaplesali starejšim občanom
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LUKA SEVŠEK – SLOVENSKI PESNIK 1810-1881
13. oktobra 1810 se je na Vranskem 4, nasproti graščine Preihaus, očetu Jakobu Sevšku, malemu kmetu, in 
materi Mariji rodil sin Luka, ki ga je isti dan v župnijski cerkvi krstil takratni župnik dr. Jožef Savli (1796-
1831). Šolo je obiskoval na Vranskem. Ker je bil zelo nadarjen, ga je župnik poslal naprej v šole ter kasneje 
tudi v bogoslovje v Celovec, kjer so takrat študirali duhovniki iz lavantinske škofije. V bogoslovju je bil Luki 
Sevšku mentor takratni spiritual Anton Martin Slomšek, ki je bil hkrati tudi umetnik slovenskega glasila 
Drobtinice. Sevšek je imel novo mašo leta 1836 na Vranskem.
Kot kaplan je služboval v Gornjem Gradu (1836-1837), pri sv. Heleni v Loki pri Zidanem Mostu (1837-
1839), v Trbovljah (1839-1841), pri sv. Pavlu v Preboldu (1841-1842), v Šmarju pri Jelšah (1842-1847), v 
Šempetru v Savinjski dolini (1847-1855), pri sv. Emi v Pristavi pri Mestinju (1855-1873) najprej kot provizor 
- upravitelj, nato kot župnik, nazadnje pa od leta 1873 in vse do smrti leta 1881 v Artičah, kjer je sedaj župnik 
nečak vranskega župnika Janez Turinek.
Sevšek je v Artičah dal na novo poslikati župnijsko cerkev. Pokopan je na artiškem pokopališču, kjer še danes 
stoji njegov nagrobnik. 
Luka Sevšek je bil znan pesnik balad in romanc, kot so Drvar, Razbiti vrč, Stari vojščak, objavljenih v Ahaclovi 
zbirki posvetnih »Pesmi po Koroškim ino Štajerskim znanih« in v Drobtinicah 1856-1857.
Zato bi bilo prav, da se našega rojaka spomnimo ob slovenskem kulturnem prazniku ob njegovi 200-letnici 
rojstva (1810) in 170-letnici smrti (1881) s spominskim obeležjem na njegovi rojstni hiši.

(Viri: Dogodki iz Župnije Vransko, 1888, Vransko in nova šola, 1974, Zgodovina Župnije sv. Pavel, Matična 
knjiga Župnije Vransko, Nadškofijski arhiv Maribor)

Milan Brišnik

Rojstna hiša Luke Sevška

ZGODILO SE JE ... 
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ZGODILO SE JE ... 

OD SV. MIhAELA K SV. MIhAELU
Vranski romarji v sklopu letošnjih romanj obiskujejo 
cerkve sv. Mihaela, ki je tudi farni zavetnik naše cerkve. 
Zadnja romarska pot jih je peljala najprej v Turnišče, 
kjer so imeli sv. mašo in si ogledali najstarejšo cerkev, 
ki sta jo zasnovala Ciril in Metod. Novejši del je bil 
naknadno prizidan. 

BLAGOSLOV ZVONIKA NA VRANSKEM
Nadškof Turnšek je v nedeljo, 26. septembra, na Vranskem blagoslovil obnovljen zvonik župnijske cerkve
Na farni praznik je mariborski nadškof pomočnik dr. Marjan Turnšek na Vranskem blagoslovil popolnoma 
obnovljen zvonik cerkve sv. Mihaela. Nadškof Turnšek je ob somaševanju župnika Jožeta Turineka, nekdanjega 
župnika Vlada Rutarja in prof. Srečka Reharja zbranim vernikom čestital za uspešno končana dela in prelep 
zvonik, ki bo tudi tistim, ki se peljejo po avtocesti, pričeval o živem občestvu in navzočnosti božjega med njimi. 
V pridigi je poudaril pomembnost farnega praznika in milost popolnega odpustka, ki ga cerkev podarja ob tem 
prazniku, ter pomembnost zvonika kot simbola tistega, ki nam kaže pot v nebo in kliče v občestvo k evharistični 
mizi. Zvonik s svojo strumno držo in pokončnostjo kaže tudi vsebinski pomen imena farnega zavetnika sv. 
Mihaela, saj njegovo ime pomeni »Kdo je kakor Bog«. Nadškof je vernike pozval, naj bodo tudi oni kot njihov 
zvonik trdne priče Kristusove navzočnosti v svetu.
Zvonik je bil pred obnovo zaradi številnih nadzidav in prezidav statično nestabilen, hkrati pa je zaradi ujemanja 
frekvence zvonov z lastno frekvenco zvonika grozilo, da se lahko ob zvonjenju vsak čas podre, na kar je posebej 
opozoril prof. dr. Matjaž Ambrožič. Zvonik je bil v sklopu obnove v celoti injektiran, povezan z navpičnimi in 
vodoravnimi vezmi ter dodatno ojačan z novimi betonskimi venci in s ploščo pod zvonovi. Obnovljen je bil 
spodnji del ostrešja, ki je bil zaradi zamakanja stare strehe uničen. V celoti so nove tudi »špice«, ki nosijo urne 
številčnice. Obnova je bila pod budnim očesom Zavoda za spomeniško varstvo. Zvonik nosi podobo, kakršno 
je nosil pred dvesto leti. Prekrit je s škriljem in ima »šivane« vogale, ki ga optično povišajo in ga naredijo 
elegantnejšega. Nova je celotna elektrifikacija zvonika, nova sta mehanizem zvonjenja in tudi radijsko vodeni 
urni mehanizem. 
Ob koncu maše se je domači župnik Jože Turinek zahvalil vsem, ki so kakor koli pripomogli k uspešni prenovi 
zvonika bodisi s prostovoljnim delom, finančnimi sredstvi, z materialom, molitvijo ali na kakršen koli drug 
način. 

Primož Jerman

Nadškof Turnšek in somaševalci

Pot so nadaljevali v Odrance in nato v Beltince. Tam 
so si ogledali grad in starodavni park. Po ogledu so se 
odpeljali do Veržeja, kjer jih je po ogledu cerkve sv. 
Mihaela in rokodelske delavnice čakalo kosilo. Ker se 
po dobrem kosilu prileže tudi kozarec dobrega vina, 
so se zapeljali še do Mihalovcev k znani vinogradniški 
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ZGODILO SE JE ... 

DOBROTE IZ OVČJEGA MLEKA
Na kmetiji Novak v Zajasovniku se že vrsto let 
ukvarjajo s predelavo ovčjega mleka. Tudi letos so se 
s svojimi izdelki udeležili ocenjevanja na prireditvi 
Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju ter za ovčji jogurt 
dobili zlato priznanje. Na ocenjevanju, ki je poteka-
lo v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni, so za 
ovčjo skuto prejeli veliko zlato priznanje, za kar jim 
čestitamo.

POLNILNA POSTAJA ZA
ELEKTRIČNA VOZILA VRANSKO

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je župan 
Občine Vransko Franc Sušnik v ponedeljek, 20. 9. 
2010, otvoril polnilno postajo za električna vozila 
Vransko. Polnilna postaja je ena izmed prvih postaj v 
Savinjski dolini in sedma v Sloveniji.
Električna vozila predstavljajo veliko priložnost, da 
se v okviru širše strategije zmanjšajo emisije CO2 in 
tako pomembno prispevajo k uresničevanju pred-
nostnih nalog Evrope. Polnilna postaja za električna 
vozila pomeni velik korak naprej pri   uveljavljanju 
okolju prijaznih projektov in tehnologij ter predvsem 
pri izkoriščanju obnovljivih virov energije. Polnjenje 
bo sprva povsod po Sloveniji brezplačno. Z odprtjem 
polnilnice sledi Občina Vransko    potrebam svojih 
odjemalcev in trendom razvoja.
Polnilna postaja za električna vozila je sestavljena 
modularno: iz navadne vtičnice 220 V (navadna 
vtičnica služi polnjenju skuterjev in manjših vozil) 
in standardizirane vtičnice za večja vozila (npr. Prius 
Toyota). 
Povprečno polnjenje vozila traja 30 minut, starejši 
modeli vozil se polnijo nekoliko dlje, tudi tri ure. 
Električno vozilo lahko tako z enim polnjenjem 
prevozi od 100 do 400 km pri hitrosti 100-140 km/h. 

Nataša Grom

Vranski romarji

Otvoritev polnilne postaje

Del Novakove črede
Tisto, kar ločuje ta drobni opal, ki je 
naš planet, od milijonov drugih večjih 
svetov, je možnost dobrote in možnost 
ljubezni.

Pam Brown

Svoje življenje živi vsak dan tako, da 
se ti bo zdelo dobro - in da bi bil zado-
voljen s seboj, tudi če bi se jutri končalo.

Jane Seymour

Uspešen je bil človek, ki je pošteno živel, 
se pogosto smejal in veliko ljubil; ki 
je užival zaupanje in ljubezen dobrih 
ljudi; ki je napolnil svoj prostor in 
izpolnil svojo nalogo; ki je zapustil svet 
boljši od tistega, ki ga je našel ...

Bessie A. Stanley

družini Slavinec. S pokušino vina so tako sklenili 
letošnje tretje romanje.

Katja Pečovnik
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ZKTŠ - KULTURA

ABONMA 2010/2011

Vpisovanje v abonmaje smo zaključili in za nami je 
že prva predstava iz sklopa gledališkega abonmaja.

V novembru vabimo:

• sobota, 6. november 2010, ob 10.00 v Kulturnem 
domu Vransko
glasbeno-lutkovna predstava
PRAVLJICA O LJUDSKIh GODCIh   
Kaličopkovo gledališče

• petek, 12. november 2010, ob 20.00 v Športni 
dvorani Vransko
koncert narodno-zabavne glasbe
PETINDVAJSET LET ANSAMBLA  
MIRA KLINCA

• torek, 23. november 2010, ob 17.00 v Domu II. 
slovenskega tabora v Žalcu
hiphop predstava za abonente mladinskega 
abonmaja
DEJMO NAREST EN ŠOV
Organiziran prevoz s postajališča pred
OŠ Vransko – Tabor.

• sobota, 20. november 2010, ob 10.00 v 
Kulturnem domu Vransko
komedija absurda
PLEŠASTA PEVKA
KUD Janez Jalen Notranje Gorice – Plešivica

ZAKLJUČEK POLETNIh VEČEROV
V SChwENTNERJEVI hIŠI

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je 
uspešno zaključil že tretjo sezono Vranskih polet-
nih večerov in drugo s podnaslovom Oživimo kul-
turno dediščino. Zadnje letošnje druženje je bilo v 
Schwentnerjevi hiši, kjer je obiskovalce navdušil Duo 
hudnik. Koncert je začel violončelist Milan Hudnik, 
nato se mu je pridružila še žena Hermina na klavirju. 
Poslušalci, ki so napolnili prireditveni prostor,  so bili 
nad njunim repertoarjem in izvedbo navdušeni. Z 
gromkim aplavzom so izprosili še dodatek. Po kon-
certu so se vsi udeleženci zadržali še na Schwentner-
jevem vrtu, kjer so nazdravili uspešnemu koncertu in 
še eni uspešni sezoni poletnih kulturnih srečevanj.

Duo Hudnik navdušil obiskovalce

Milan in Hermina Hudnik med koncertom

Življenje je pač tako: kar nekoga osreči, 
drugega onesreči.

Gautier

Življenje naj ne bo roman, ki so nam 
ga dali, marveč roman, ki smo ga sami 
naredili.

Novalis

Ko se boš ozrl na svoje življenje in 
preštel svoje blagoslove, se ti ne bodo 
merili po denarju, ki si ga zbral, ali 
položaju, ki si ga dosegel. Pokazalo se 
bo, da so najpomembnejša dejanja, s 
katerimi si koristil drugim.

Linda in Stuart Macfarlane

Ugotovila sem, da življenjsko delo raste 
z delom in življenjem. Delaj, kot da je 
od tega odvisno tvoje življenje, in ko 
se boš zavedel, boš videl, da je iz tega 
nastalo življenje. In to dobro življenje.

Teresa Helburn

Informacije: Pisarna ZKTŠ Vransko, Vransko 23, tel.: 703 12 11 ali 031 210 298.
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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@siol.net

www.zkts-vransko.si

 
PLESNI TEČAJ ZA ODRASLE 

 
ZKTŠ Vransko organizira v januarju 2011 tečaj standardnih plesov za odrasle, ki 
ga bo vodila Polona Kuder, prof. športne vzgoje. 
 
Začetni tečaj bo obsegal cca 16 ur, po želji bo možno nadaljevanje. Cena bo odvisna 
od števila prijavljenih. 
 
Prijave zbiramo do 15. decembra  na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749. 

SMUČANJE V SEZONI 2010/2011 
 

Tudi letos vas bomo peljali na smučanje v tujino, in sicer:  
 8. januarja 2011 v Nassfeld, 
 22. januarja 2011 v Turracher Hoehe, 
 5. marca 2001 v Katschberg. 

 
Ceno in podrobne informacije bomo objavili v naslednjih številkah Občinskega 
informatorja. 
 
Prijave na tel. št.: 03 703 12 10 ali 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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LOKALNE VOLITVE 2010 

AKTI OBČINE 

Številka 3/2010 – 29. 10. 2010                                            URADNE OBJAVE Občine Vransko 

 

2 | S t r a n  

 

    
c
      
      
  


      
      


    c  

  c      

     
        





      c 

cc 
      
    c   

      
       c









cc



  


c


         




      
       
c       


c

cc
c
c




cc




c


c
c

 c     
c       
 c      
cc

c        
      c 


c

    c  

     c
    

c



        






c



















 
      
  
       

       




Številka 3/2010 – 29. 10. 2010                                            URADNE OBJAVE Občine Vransko 

 

2 | S t r a n  

 

    
c
      
      
  


      
      


    c  

  c      

     
        





      c 

cc 
      
    c   

      
       c









cc



  


c


         




      
       
c       


c

cc
c
c




cc




c


c
c

 c     
c       
 c      
cc

c        
      c 


c

    c  

     c
    

c



        






c



















 
      
  
       

       




URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                  Številka 3/2010 – 29. 10. 2010 

 

3 | S t r a n  

 




        c
c




  c  





 
c 
   
 

c 
c 


 

 

  
  


       
        
   
       
c







  c  





 
c 
c 

 

 

  
  
  


       
       

       
c


  c  





 
c 
c 

 

 

  
  


       
       


       
    


  c  





 
c 
c 

 

 

  
  
  


       
       
        c
       




  c  





 
c 
c 


 

 

  
  
  
  
  
  
  


       
       

       
 


     

     

     


  c  





 
c 
c 

 

 

  
  
  



Številka 3/2010 – 29. 10. 2010                                            URADNE OBJAVE Občine Vransko 

 

4 | S t r a n  

 

       
       

       
   c


  c  





 
c 
c 

 

 

  
  
  


       
       
        c
 
    
 c      


  c  






 
c 
c 

 

 

  
  
  


       
       

       
    


  c  





 
 
c 

 
 

  
  
  
  


       
       

       



  c  





 
c 
c 

 

 

  
  


       
       

       
      






      


   

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  

   









c












Številka 3/2010 – 29. 10. 2010                                            URADNE OBJAVE Občine Vransko 

 

4 | S t r a n  

 

       
       

       
   c


  c  





 
c 
c 

 

 

  
  
  


       
       
        c
 
    
 c      


  c  






 
c 
c 

 

 

  
  
  


       
       

       
    


  c  





 
 
c 

 
 

  
  
  
  


       
       

       



  c  





 
c 
c 

 

 

  
  


       
       

       
      






      


   

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 
  

 
  

 
  

   









c












           NOVO! 
 
 
                                     Zbiranje odpadne embalaže v gospodinjstvih 

ZAKAJ? 
Zaradi dobrih rezultatov zbiranja odpadne embalaže na poskusnih območjih smo se v družbi za 
ravnanje z odpadki Simbio odločili, da v celotni regiji, kjer opravljamo javno službo zbiranja in odvoza 
odpadkov, začnemo zbirati odpadno embalažo na vašem domu.   

Z nadgradnjo obstoječega sistema ločevanja odpadkov želimo zbrati več odpadnih surovin, ki jih 
lahko recikliramo. Ker to lahko storimo le z vašo pomočjo, vam bomo ločevanje odpadkov olajšali 
tako, da vam bomo dostavili rumen zabojnik za odpadno embalažo.  

KDAJ? 
Do konca leta 2010 bomo tudi v vašem rajonu začeli z zbiranjem odpadne embalaže po 
gospodinjstvih. Vsa gospodinjstva bodo prejela ZABOJNIK z rumenim pokrovom ZA ODLAGANJE 
ODPADNE EMBALAŽE. Poleg sedanjega zelenega zabojnika, v katerega odlagate vse gospodinjske 
odpadke, boste tako v zabojnik z rumenim pokrovom odlagali vso odpadno embalažo (plastično, 
kovinsko, sestavljeno).   
 
SE BO ODVOZ PODRAŽIL? 
Ne, ravnanje z odpadki se zaradi nove storitve ne bo podražilo. Zabojnike boste torej prejeli brez 
dodatnega plačila.  
 
KDAJ BOSTE ODVAŽALI ODPADKE? 

- POMEMBNO: Odvoz bo potekal izmenično z zabojnikom za mešane komunalne odpadke 
(enkrat tedensko 'rumeni', drugič 'zeleni' zabojnik). Kdaj bo potekal odvoz zabojnikov 
za embalažo in kdaj zabojnikov za mešane komunalne, bo razvidno iz urnikov, ki jih boste 
prejeli skupaj z rumenim zabojnikom za embalažo.  

- Po podatkih s poskusnih območij obstoječi volumni zabojnikov zadostujejo ob doslednem 
ločevanju odpadkov in seveda uporabi ekoloških otokov.  

 
 
Ločeno zbiranje odpadkov ima naslednje cilje: 
- zmanjšati količine odloženih odpadkov in s tem varčevati s prostorom na odlagališču, 
- koristno izrabiti odpadke, 
- pospešiti predelavo in recikliranje odpadkov. 
V okviru ločenega zbiranja odpadkov je zagotovljeno: 
- oddajanje ločenih odpadkov na ekoloških otokih, 
- oddajanje ločenih odpadkov v zbirnih centrih, 
- oddajanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih  
 
Ekološki otoki 

- V regiji jih je 570, urejeni so v stanovanjskih območjih, ob 
večjih trgovinah, zdravstvenih domovih, šolah …  

- Namenjeni so odlaganju papirja in stekla vsem prebivalcem ne glede na lokacijo, kjer se 
nahajajo. Embalaže ne bo več na ekoloških otokih, ko bodo razdeljeni rumeni zabojniki. 

 
Zbirni centri 

- So večji kot ekološki otoki, so pokriti ali tudi nepokriti prostori za ločeno zbiranje odpadkov in 
začasno hranjenje odpadkov.  
                     
 

- V njih gospodinjstva lahko oddajo ločeno zbrane komunalne odpadke (steklo, papir, 
embalaža), nevarne odpadke in kosovne odpadke (gradbeni odpadki, gume …).  

- Simbio upravlja z naslednjimi centri: Bukovžlak, Vojnik, Polzela, Prebold, Vransko-
Tabor in Braslovče. 



           NOVO! 
 
 

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA EMBALAŽO IN KAJ JE NE? 

 

V zabojnik za embalažo odlagamo    

   

                         

 plastična embalaža 
    
       
- PET plastenke od pijač 
   
- plastenke praškov, šamponov, 
mehčalcev, zobnih past  
- jogurtovi lončki   
   
- plastične vrečke in folija     
- plastična posoda 
- plastične škatle (npr. bomboni) 
 

kovinska embalaža 
- pločevinke pijač 
- konzerve prehrambenih izdelkov 
- kovinski pokrovi kozarcev, kovinski zamaški 
- kovinske košarice živil 
- kovinska embalaža, ki ni vsebovala nevarnih 
snovi 
- konzerve (hrana za živali) 
 

sestavljena embalaža 
- tetrapak embalaža od mleka, sokov, omak 

embalaža iz stiroporja 
 
 
 
 

 
PREDLOG 
Predlagamo, da si to stran shranite na vidno mesto v kuhinji, saj ga boste 
gotovo še kdaj potrebovali (lahko ga z magnetkom pritrdite na vrata hladilnika).  
 
 

Vanj ne odlagamo 

 
 
papirja 
stekla  
embalaže nevarnih odpadkov  
onesnaženo embalažo 
tekočin   

Embalažo čimbolj stisnite in jo 
zmečkajte. 

 
V odpadni embalaži ne sme biti 
tekočin!  

 
Če imate kakšno vprašanje, 
pokličite (03) 425 64 00. 
 



Pogosta vPrašanja o zbiranju 
odPadne embalaže 

• Kdaj boste odvažali rumen zabojnik za embalažo in kdaj zelenega z mešanimi komunalnimi 
odpadki? 

Odvoz bo potekal ob istih dnevih v tednu, kot je potekal pri vas do sedaj, le da se bodo po novem 
enkrat izpraznili zeleni zabojniki z mešanimi komunalnimi in naslednji teden rumeni z embalažo. 
Če je pri vas odvoz zelenih potekal ob torkih, bo tudi po novem, le da izmenično – enkrat ‘rumeni’, 
naslednji teden ‘zeleni’. Urnike in navodila smo vam poslali po pošti. Če jih niste prejeli, nas lahko za 
dodatne informacije pokličete na tel. št. 03 425 64 00.  

• glede na to, da imamo sedaj več zabojnikov, bo naš mesečni izdatek višji?

Kljub temu da imate po novem dva zabojnika (‘rumenega’ za embalažo in zelenega za preostanek 
odpadkov) ali ponekod celo tri (še ‘rjavega’ za biološke odpadke), se 
končna cena na položnici zato ni zvišala. 

• Kaj sodi v zabojnik za embalažo (rumen pokrov)?

Vanj sodijo:
a) plastična embalaža: PET plastenke, vrečke in folija, embalažna  
    plastika živil, čistil, šamponov, mil, plastična posoda, jogurtovi lončki
b) kovinska embalaža: pločevinke pijač, konzerve živil, kovinski pokrovi,  
    druga kovinska embalaža 
c) sestavljena embalaža (t. i. tetrapak): embalaža mleka, sokov in drugih  
    napitkov 
v embalaži ne sme biti tekočin. embalažo čim bolj stisnite!!! 
Vanj ne sodijo: papir in karton, steklo, mešani komunalni odpadki, 
kosovni, nevarni.

• zakaj je sploh potrebno ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat? 
Kakšne so prednosti tega načina ločenega zbiranja?

Glede na to, da je v zabojnikih za mešane odpadke še vedno veliko 
odpadkov, ki vanj ne sodijo, vam želimo s sistemom ločenega zbiranja od 
vrat do vrat ločeno zbiranje odpadkov približati in narediti bolj prijaznega. 
Ločeno zbiranje embalaže od vrat do vrat predstavlja nadgradnjo 

trenutnega sistema ekoloških otokov, s ciljem, da se odpadki dosledno in pravilno ločijo že na izvoru 
nastanka. Z drugimi besedami –odpadke, kot je embalaža, ki volumensko gledano predstavlja 
približno polovico vseh odpadkov, ki 
nastanejo v gospodinjstvih, lahko odložite 
praktično pred pragom, ne da bi izgubljali 
čas z nošenjem le-teh do najbližjega 
ekološkega otoka. Tja je potrebno nositi le še 
steklo in papir, ki ju v gospodinjstvih nastane 
manj in se zato ne naberejo takšne količine, 
da bi ju morali dnevno nositi do zabojnikov. 
V poskusnih rajonih, kjer smo sistem 
ločenega zbiranja embalaže z ‘rumenimi’ 
zabojniki že uvedli lani, so že vidni pozitivni 
učinki sprememb. 



• Kaj sploh še sodi v zelen zabojnik za mešane odpadke?

V zabojnik za mešane odpadke sodijo odpadki, ki se ne dajo predelati:
cigaretni ogorki, fotografije, manjši glineni izdelki, lepilni trakovi, kasete (avdio in video), zgoščenke 
(CD-ji), keramika (manjše količine), tapete (manjše količine), onesnažena embalaža, ohlajen pepel, 
plenice, higienski vložki, pluta (manjše količine) … 
Če ste še vedno v zadregi pri ločevanju odpadkov, vam je na voljo brezplačen Abecednik odpadkov, 
v katerem so navedeni najpogostejši odpadki in načini, kako pravilno ravnati z njimi oziroma jih 
pravilno odložiti.

• opazil sem, da na ‘naš’ ekološki otok vozijo odpadke od drugod. ali se to sme? Kdo to plača?  

Ekološki otoki niso namenjeni samo stanovalcem, ki živijo ob njem, ampak vsem občanom, ki živijo 
v bližini. En ekološki otok je namenjen za približno 250 občanov. Posebej se zaračunavajo samo 
mešani komunalni odpadki. 

• Kam gre ločeno zbrana embalaža? 

                                          

         

                                                
vir: Okoljsko-raziskovalni zavod

Embalažo iz rumenih zabojnikov in ločeno zbrane odpadke iz ekoloških zabojnikov pripeljemo v 
REGIONALNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI CELJE, natančneje v SORTIRNICO. Tu se nahajata 
sortirni trak in stiskalnica odpadkov. Stresemo jih na stresališče (1) v bližini sortirnega traku (2), 
po katerem potujejo do prostora, kjer se izvaja sortiranje (3). S sortiranjem se iz odpadkov odbirajo 
koristne sekundarne surovine. Vsak delavec ob sortirnem traku odbira določeno sekundarno 
surovino in jo spušča skozi jašek v zabojnike, nameščene pod sortirnim trakom (5). Iz teh zabojnikov 
sekundarna surovina se po končanem procesu sortirana vrne na sortirni trak, potuje v stiskalnico 
(4). Stisnjena sekundarna surovina, kot je papir, plastika, kovine, stiropor itd., se odda v nadaljnjo 
predelavo, kjer iz odpadnih materialov izdelajo nove izdelke. 

 

POSTOPEK SORTIRANJA 
VSEBINE RUMENIH 
ZABOJNIKOV IN EKOLOŠKIH 
ZABOJNIKOV 
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VRTEC VRANSKO V EVROPSKEM TEDENU 
MOBILNOSTI

V predšolskem obdobju poteka temeljni gibalni raz-
voj otroka, saj je njegov organizem takrat najbolj iz-
postavljen vplivom okolja, prav to pa vpliva na razvoj 
njegove osebnosti. Strokovnjaki so ugotovili, da vsega 
tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kas-
neje žal več ne more nadoknaditi.
V družini potekajo osnove otrokovega razvoja, kot so 
vzgoja, učenje, razvijanje delovnih navad, odnos do 
dela in preživljanje prostega časa. Prosti čas v današnji 
družini najpogosteje pomeni možnost za skupen 
pogovor, razvedrilo, igro, počitek, delo in šport. Kako 
bo družina preživela prosti čas, je odvisno od staršev 
in njihovih vrednot. Šport in športne dejavnosti so 
lahko lepo in koristno preživljanje prostega časa. 
Starši lahko otroku z lastnim zgledom privzgojijo 
ljubezen do določene aktivnosti. 
Poleg družine ima pri vzgoji otrok pomembno vlo-
go vrtec oz. jo imamo strokovni delavci vrtca, saj se 
večina otrok s športno dejavnostjo prvič sreča v vrtcu. 
Zato mora biti ena izmed temeljnih nalog vrtca, da 
otrokom vsakodnevno omogočimo, da z različnimi 
dejavnostmi na prostem in v prostoru spoznavajo in 
razvijajo različne gibalne ter druge sposobnosti in 
lastnosti ter to ves čas spodbujamo.

V vrtcu Vransko smo se od 16. do 22. septembra, ko 
je potekal Evropski teden mobilnosti, ozaveščali in 
seznanjali o različnih načinih mobilnosti, ki so telesu 
in okolju prijaznejši. Ugotovili smo, da bi lahko ljud-
je več uporabljali javne prevoze (avtobus, vlak). Za 

krajše poti bi lahko zamenjali avto za hojo, kolo, ski-
ro, rolarje, kotalke, hibridna kolesa ... Na ta način bi 
zmanjšali količino emisij, ki škodujejo okolju in nam. 
20. septembra nas je pot vodila do podjetja Energe-
tika, kjer smo si lahko ogledali hibridna kolesa.
Evropski teden mobilnosti se je zaključil 22. septem-
bra z Evropskim dnem brez avtomobila. Na ta dan 
smo strokovne delavke, otroci in njihovi starši opravi-
li pot ali vsaj del poti v vrtec peš oz. s kolesom.
Od 8.30 do 9.30 ure je bila zaprta glavna cesta »OD 
PEKARNE DO KAVARNE«. Otroci drugega star-
ostnega obdobja vrtca Vransko smo se zjutraj ta-
koj po zajtrku pridružili osnovnošolcem pri teku 
»OD PEKARNE DO KAVARNE«. Na cilju so nas 
pozdravili ter nam zaželeli lep dan vranski župan g. 
Franc Sušnik, ravnateljica ga. Majda Pikl in vodja vrt-
ca ga. Mojca Brglez.

Po končanem teku smo športne/gibalne dejavnosti 
nadaljevali na parkirišču za vrtcem. Sodelovali so 
vsi otroci, od najmlajših do najstarejših. Strokovne 
delavke smo dale otrokom na voljo več različnih 
športnih delavnic: poligon, igra »Semafor«, različna 
gibanja med stožci, rajalne igre, dejavnosti s padalom, 
risanje s kredami …

Za zaključek sončnega dopoldneva nas je čakalo še 
najslajše opravilo. Otrokom, ki so sodelovali pri teku 
»OD PEKARNE DO KAVARNE« smo svečano pode-
lili medalje na igrišču za vrtcem.
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Z lepimi vtisi, da smo nekaj naredili zase in za okolje, 
smo se odpravili nazaj v vrtec.
VSI SE ŠPORTNO UDEJSTVUJEMO, VSI ZMAGU-
JEMO!

Monika Bergant, prof. športne vzgoje

TEK OD KAVARNE DO PEKARNE
Na osnovni šoli Vransko Tabor smo  v sredo, 22. septem-
bra 2010, izvedli ŠPORTNI DAN. Vemo, da je ta dan EV-
ROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA. V šolo smo zato 
prišli del poti peš. Vsi učenci šole in tudi vrtčevski otroci so 
tekli po cesti, ki je bila eno uro zaprta za avtomobile. Tek so 
začeli devetošolci, končal pa se je s tekom vrtčevskih otrok. 
Prvi, ki so pritekli na cilj, so dobili tudi medalje. Dan se je 
nadaljeval s športnimi delavnicami na šolskem igrišču. Za 
zaključek so se učenci tretje triade pomerili z učitelji v boju 
med dvema ognjema. Dan je bil torej športen in predvsem 
zanimiv. 

Za vas poročala ZALA KRIŽNIK iz 5. b-razreda. 

In kaj pravijo učenci o ŠPORTNEM DNEVU?
PRVOŠOLCI o teku in igrah na šolskem igrišču: 
JAKU je bilo v redu, saj je bil četrti v cilju. Škoda se mu 
zdi, da niso tekli vsi razredi skupaj. Ni mu bilo všeč, da so 
zadnji startali.  
JAN pravi, da je bil  tretji. Ni mu bilo všeč, ker smo bili 
zadnji na vrsti.  
Prvošolka TJAŠA je pritekla druga v cilj, kar ji je bilo zelo 
všeč. Bilo ji je »fajn«, ker smo šli na igrišče. 
DENISU je bilo všeč, ker so tekmovali. Zelo se je trudil, 
da bi zmagal. 
LANI je všeč, da sta David in Ana Marija zmagala.
DAVIDU je bilo všeč, ker je zmagal in dobil medaljo. Všeč 
mu je bilo, ker so tudi učitelji tekmovali z učenci.

SAMUELU je bilo »fajn«, ker so učiteljice tekmovale.
KRISTJANU je bilo super navijati na tribuni, ko so tek-
movale učiteljice z učenci. 

DRUGOŠOLCI o teku OD PEKARNE DO KAVARNE in 
o delavnicah: 
• »Fajn« mi je bilo, ko sem čez obroče tekel kot raketa. 

(Maj)
• Čeprav nisem zmagal, mi je bilo tekanje všeč. V 

življenju se je treba naučiti, da nisi vedno prvi -  zma-
govalec. Bil sem pa drugi. (Aleksej)

• Vesel sem, ker sem se naučil preskakovati kolebnico 
(Anže iz  2. a)

• »Meni so bile vse igre na delavnicah všeč.« so rekli 
Jaka, Tjaša, Luka, Tim, Robi in Miha iz  2. a-razreda.  

•  Bilo mi je všeč, ko smo skakali čez vrv. (Sara in Ana)
• Všeč mi je bilo, ko smo se igrali pri gospe Bredi z 

obroči. (Vid)
• Takrat mi je bilo všeč, ko smo vrteli kolebnico. Za-

bavala sem se. (Leja)
• Bilo mi je všeč, ko smo tekli. (Ema)
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• Najbolj mi je bilo všeč pri gospe Nataši. (Neža)
• Všeč sta mi bila tek in tekma med učitelji in učenci.  

(Nastja)
• »Všeč mi je bil tek po cesti,« so rekli Žiga, David J., 

Jernej, David R., Blaž, Lovro iz 2. b-razreda. 
• Vse delavnice so mi bile všeč, skakal sem čez koleb-

nico in na HOPPY žogi pri gospe Lejli. (Gašper)

In kaj je bilo najbolj všeč TRETJEŠOLCEM?
• KATJI je bilo najbolj všeč, ko so skakali čez kolebni-

co in s hoppy žogami in gledali BOJ MED DVEMA 
OGNEMA. Bilo ji je super. 

• SIMONU je bilo zelo zabavno, ko so delali po posta-
jah in tekli. Tudi na podelitvi nagrad mu je bilo všeč, 
ker smo gledali boj med dvema ognjema, ki so ga 
igrali učitelji in učenci.  

• ŠTEFANU je bilo najbolj všeč, ko so tekli po cesti do 
kavarne in so navijali; ko so se igrali in je lovil.

• JULIJI je bilo všeč, ko so preskakovali kolebnico in ko 
so tekli. Odlično ji je bilo, ko so se igrali z žogami in ko 
so gledali boj med dvema ognjema. 

Kaj pa je bilo ČETRTOŠOLCEM najbolj všeč?
Sedmim učencem je bil zelo všeč tek, dva učenca bi 
skrajšala razdaljo teka. 
Večini učencem so bile všeč igre s PADALOM in METAN-
JE  VORTEKSOV V CILJ. Nekaterim  je bil všeč BAD-
MINTON. Dvema je bilo zanimivo PRESKAKOVANJE 
KOLEBNICE. 
• Bilo mi je zelo lepo, ker sem zmagala in dobila medal-

jo. Všeč mi je bilo tudi to, da smo malo poskrbeli za 
svoje zdravje. Pri delavnicah pa mi je bilo všeč, ker 
smo telovadili. (Ema)

• Imel sem se lepo. Najboljši mi je bil tek in vožnja z 
električnim skuterjem. (Davor)

• Najbolj všeč mi je bilo, ko sem bila pri gospe Klavdiji 
in sem se zabavala, ko smo se igrali s padalom. (Beti)

• Najbolj mi je bilo všeč, ker sem bil drugi. Počutil sem 
se super. Spremenil bi igre na igrišču. Všeč mi je bila 
tudi tekma. (Lenart)

• Najbolj všeč mi je bilo, ko smo tekli na 600 m. Spre-
menil bi, da bi lahko delali vse vaje, na vseh delavni-
cah. (Jakob)

PETOŠOLCI o športnem dnevu: 
Všeč mi je bilo vse, ker smo tekli, se igrali in ker smo prišli 
v šolo peš. Rad bi, da bi se to še ponovilo. Tisti, ki se je to 
spomnil, je zelo super. Všeč mi je bilo, ker smo se razgibali. 
Če bi vsak dan prišli v šolo peš, ne bi tako onesnaževali 
narave. (Matej)

Ta dan je bil zelo dober, zabaven in vesel. Najprej smo tekli, 
kar mi ni bilo posebno všeč, ker nisem dober tekač. Potem 
smo malicali. Nato smo imeli delavnice: padalo, kolebnica, 
badminton in še več drugih. (Beno)
Na začetku smo tekli. Tek mi ni bil všeč, ker nisem bila 
prva.  A nato smo imeli delavnice, ki so me zalo razvedrile. 
Ta dan mi je bil ZELOOO VŠEČ. (Blažka)

Petošolci so gibčni

VRANIN GLAS - Strani OŠ VranSkO - tabOr
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Na športnem dnevu smo bili zelo aktivni, predvsem ko 
smo tekli skozi trg. Sploh nismo vedeli, da smo si tako do-
bro razgibali mišice. (Tea P., 8. b)
Ta športni dan je bil drugačen in mi je bil všeč. Rad bi, da 
bi še več tekli. (Rok U., 7. a)

Tek mi je bil všeč, med igrami pa sem pogrešal več iger z 
žogo. (Matej S., 7. a, David G., 7. b)
Športni dan je bil zelo sproščujoč, manjkalo mi je le, da 
nisem mogel tekmovati proti učiteljem. (David S., 7. b)
Najbolje je bilo, ko smo zmagali proti učiteljem v boju med 
dvema ognjema. (Kristjan, 7. b)

Najbolje je bilo, ko smo vlekli vrv. (Jure, 7. a)
Čeprav sem si ravno dan pred športnim dnem zvila gleženj, 
sem se tega športnega dne vseeno udeležila. Zabavala sem 
se, čeprav le ob opazovanju. Upam, da bo takšnih dni še 
več, seveda brez poškodb. (Natalija, 8. b)
Dogajale so se najrazličnejše delavnice, od tekanja do 
sprostitve. Na koncu smo odigrali boj z učitelji, kar je bilo 
zelo zabavno. (Tjaša, 8. b)
Dan je bil sončen, zato smo bili tudi mi dobre volje. Bilo je 
zanimivo in vznemirljivo. (Alenka, 8. b)

Všeč mi je bilo, ker nismo imeli pouka, ker smo se razve-
drili na delavnicah. Ni mi bilo všeč pri teku, ker nisem bila 
tako hitra in ker nismo bili na vseh delavnicah. (Brina)
Bilo mi je »fajn«, ko smo tekli in se igrali igrice. Veliko 
smo se družili, se skupaj igrali in se pogovarjali. Ni mi bilo 
všeč, ker so se lahko nekateri vozili z motornim kolesom. 
(David)
Všeč mi je bilo, ko smo bili na delavnicah, ker so bile zani-
mive in niso bile dolgočasne. Ko smo tekli, mi ni bilo všeč, 
ker je bilo naporno. (Eva)
Ta dan mi je bil zelo všeč, ker sem se peljala z županovim 
motorjem. (Andreja)
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo s padalom delali mavrico in 
ko smo se igrali ristanc (Urška). 

Pripravila in uredila: Lejla Jahjefendić

TEK OD PEKARNE DO KAVARNE IN DAN BREZ 
AVTOMOBILA 

22. 9. 2010 smo imeli športni dan. Ob 8.30 smo se odpravili 
proti pekarni Brglez, od koder smo tekli do kavarne. Tam 
so nas pričakali učitelji, ki so že odtekli svoj del proge, in 
župan. Ko so vsi pretekli progo, smo se odpravili proti šoli. 
Tam smo imeli malico, nato pa razne igre, kot so vlečenje 
vrvi, golf, limbo in preskakovanje kolebnice.
Ko smo končali, smo imeli v telovadnici podelitev medalj 
za najhitrejše učenke in učence. Po podelitvi pa je sledil 
boj med dvema ognjema med učitelji in učenci. Zmagali 
smo učenci.
Mislim, da je bil ta dan všeč vsem in bi ga še lahko ponovi-
li. (Lana Križnik, 8. b)
Dan se je začel že navsezgodaj, ko smo tekli skozi trg Vran-
sko. Tekli smo vsi razredi in celo otroci iz vrtca. Tisti, ki 
so že odtekli, pa so navijali. Nadaljevali smo z malico in z 
raznimi delavnicami po postajah za šolo. Vsi smo se zadi-
hali, vendar smo uživali. Sledila je podelitev medalj za prva 
mesta in tekma v boju med dvema ognjema. In zmagali 
smo učenci! (Tim K., 8. b) Boj med učenci in učitelji

Nobena stran se ni dala

Kot profesionalci

Življenje je morda res podobno loteriji, 
toda marsikaj je odvisno tudi od nas.

Phil Bosmans

VRANIN GLAS - Strani OŠ VranSkO - tabOr
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KOŠARKARSKO DRUŠTVO VRANI VRANSKO
Prvo soboto v oktobru smo tudi uradno pričeli sezono 
2010/11. Na domačem parketu smo jo otvorili zma-
govalno, saj smo premagali stare znance iz Podbočja, 
ki letos nastopajo pod imenom Posavje Krško. 
Približno 50 gledalcev si je lahko ogledalo izjemno 
zanimivo srečanje, polno preobratov. Prvi polčas je 
sicer pripadel gostom, ki so na igrišču delovali zelo 
uigrano, na drugi strani pa smo Vrani predvsem z in-
dividualnimi akcijami držali korak z ekipo Posavja. V 
tretji četrtini, ki nam je v prejšnjih sezonah povzročala 
največ težav,  smo dvignili tempo igre in si priigrali 
prednost šestih točk. V zadnjih desetih minutah smo 
to prednost še podvojili in se veselili zmage z rezul-
tatom 67 : 55.
Med tednom smo odigrali tudi tekmi pokalnega 
tekmovanja. V 4. krogu so bili za nas usodni 
Dravograjčani, s katerimi smo na Vranskem igrali 
enakovredno in šele v končnici srečanja tekmo izgu-
bili s štirimi točkami razlike. V Dravogradu smo bili 
neprepoznavni, svoje sta dodala še izjemno pristran-
ska sodnika, kar je botrovalo visokemu porazu 
Vranov. Kljub porazu smo zadovoljni z dosežkom v 
pokalnem tekmovanju, z Dravogradom pa se bomo v 
letošnji sezoni pomerili še dvakrat.
Izredno natrpan urnik tekem nam ni dopuščal ve-
liko počitka pred naslednjim ligaškim obračunom. V 
soboto, 8. oktobra, nas je čakalo težko gostovanje v 
Ihanu, kjer začasno domuje ekipa Lastovka iz Domžal. 
Z Domžalčani smo se srečali že v pokalnem tekmovan-
ju, kjer smo jih v 2. krogu tudi izločili, vendar takrat 
pri njih še ni igral prvoligaški igralec Aljaž Janža, s 
katerim so se nedavno okrepili. Bivši igralec Heliosa 
je naši obrambi povzročal ogromno težav. Tekma je 
bila povsem izenačena, v zadnjih minutah odločilne 
četrtine smo si Vrani priigrali osem točk prednosti, 
nato pa je za preobrat poskrbel prav Janža. V zadnjem 
napadu je zadel trojko za izenačenje in čakali so nas 
podaljški. V podaljšku so domačini odigrali nekoliko 
bolj zbrano ter na koncu slavili z rezultatom 77 : 73. 
Vrani smo po trdem boju doživeli prvi poraz v sezoni, 
vendar smo z mislimi že na prihajajočih srečanjih, ki 
bodo vse prej kot lahka. 
V sredini oktobra smo začeli tudi s treningi na OŠ 
Vransko. Treningi potekajo trikrat tedensko (torek, 
četrtek in petek), namenjeni  so  deklicam in dečkom 
od 3. do 7. razreda osnovne šole. Za več informacij 
glede poteka treningov lahko pokličete na tel. št.: 031 
858 257 (Žan).
Vsi ste vljudno vabljeni na ogled domačih tekem, ki 
potekajo ob sobotah v dvorani na Vranskem. 
Razpored domačih tekem do novega leta:
•   6. 11. 2010 - Vrani Vransko : Fenomeni                     
• 13. 11. 2010 - Vrani Vransko : Ježica                           
• 27. 11. 2010 - Vrani Vransko : Dravograd                    
• 11. 12. 2010 - Vrani Vransko : Union Olimpija mladi  

Žan Ocvirk

OKUSILI BOGATE SADOVE NARAVE
V ponedeljek, 11. 10., smo se v lepem sončnem popol-
dnevu zbrali upokojenci na kostanjevem pikniku. Ob 
kuhanem in pečenem kostanju, sladkem jabolčniku 
ter drugih sladkih dobrotah, ki smo jih prinesli 
izključno od doma ali nabrali v naravi, smo preživeli 
lepo popoldne. 

Za še boljše vzdušje je poskrbel naš član Miro 
Križmanič, ki je predstavil svojo novo zasedbo, v ka-
teri z lepim glasom razveseljuje njegova žena.
Tako smo peli in plesali do poznega popoldneva in 
veselo druženje končali z obljubo, da se drugo leto v 
času kostanja spet srečamo. 

Vlado Rančigaj, predsednik

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE VRANSKO ZAŽIVELO S POLNO PARO
Kljub temu da so obstajali dvomi, ali bo univerza za 
tretje življenjsko obdobje zaživela, lahko potrdimo, 
da je tovrstno izobraževanje v naši občini popolnoma 
zaživelo. Kaže se tudi vse večji interes drugih občin, 
saj vključujemo že njihove člane.

Upokojenci na kostanjevem pikniku

Likovni tečaj
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Tečaj računalništva

Hvala za 
zaupanje! 

zaupanje! 
zaupanje!

Hvala za 
zaupanje!

Blizu ljudem.

svetniški kandidati

Trenutno se izvaja pet programov, v mesecu novem-
bru bomo predstavili programe, ki jih bomo realizira-
li v naslednjem letu.
Vsi, ki smo se vključili v to izobraževanje, se lahko 
pohvalimo, da je izobraževanje kvalitetno, da imamo 
odlične mentorje, hkrati pa nas druženje in prido-
bivanje novih znanj pomlajuje. 

Vlado Rančigaj, predsednik

Tečaj angleščine

Življenja ne osmišljajo velika žrtvovanja in 
dolžnosti, ampak drobne stvari; srce osvojijo 
in ga ohranijo nasmehi in prijaznost, ki jih 
podarjamo redno.

Sir Humphry Davy
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ˇKNJIŽNICNA 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 | 

 

 
PRIREDITVE V MESECU NOVEMBRU 

 torek, 9. november 2010, ob 11. uri: Bralno-literarna ura v Našem domu 
 četrtek, 18. november 2010, ob 19. uri: Sibirska cedra – med mitom in resničnostjo  

(potopisno predavanje dr. Bare Hieng) 
 torek, 23. november 2010, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 

 
NEKATERE KNJIŽNE NOVOSTI: 
ODRASLI:      MLADINA: 
Asher, B.: Vse ljubice mojega moža 

Precht, R. D.: Kdo sem jaz – in če, koliko nas je? 

Musso, G.: Ne zapusti me 

Blade, A.: Lov na pošasti: Panterjev duh Skrit, Dvoglavi demon 
Kragos in Kildor, Ledeni zmaj Plamen; Mesečeva volkulja Luna, 
Jamski trol Rašuk, Prinašalka smrti Niksa ... 

Vse najboljše – 400 voščil, izrekov in citatov za vsako priložnost Geniji z nasmehom: izbor besedil za Cankarjevo priznanje 

Le Carre, J.: Najbolj iskani človek Rozman, A.: Urška 

Arnaldur, I.: Mesto kozarcev Kastner, E.: Leteča učilnica 

Vojnović, G.: Ko Jimmy Choo sreča Fidela Castra Casalis, A.: Zajček Skokec je osamljen 

Murakami, H.: Južno od meje, zahodno od sonca Bingham, J.: Noč, dan, kdo je zaspan? 

Ostrop, U.: Eko nasveti za vsak dan Harrubgtin, N.: Skrivnost za mlade 

Brizendeine, L.: Moški možgani Suhodolčan, P.: Vitez brez krave 

Bradeško, M.: Povejte z veseljem in nastopite z odliko Hartnett, S.: Metulj 

Opeka, P.: Dnevnik spopada Suhodolčan, L.: Mornar na kolesu 

Colfer, E.: Artemis Fowl (5. in 6. del) Majhen, Z.: Hiša glasbe 

Mindell, E.: Vedno zdravi Staman, J. B.: Buča debeluča 

Lecca, N.: Hotel Borg Kokalj, T.: Nejka in Vinko 

Steel, D.: Dar ljubezni Meadows, D.: Dunja, diamantna vila 

Fugger G., R.: Barbara Celjska Dann, C.: Živali iz gmajnice 

Tvrz S., V.: Zmajeva kri, Razhajanja Frančič, F.: O princu, ki mu je počilo srce 

Scheicher M.: Kešpička Rennta, S.: Tonček gre v šolo 

Patterson, J.: Čez drn in strn;  
Dva proti enemu                             

French, V.: Princesa Laura in diamantna ogrlica; Princesa Anamarija 
in zlata kočija 

Laurens, S.: Lahkoživčeva obljuba Meyer, S.: Kratko drugo življenje Bree Tanner 

Dusy, T.: Zvitki s slastnimi nadevi Štampe Ž.,B.: Cesar in roža 

Rubin, G. C.: Načrt za srečo Seidel, S.: Moja pustolovska iskalnica 

Ilibagiza, I.: Preživela, da pričujem Stansbie, S.: Kaj slišiš, mali mišek? 

Repnik, M.: Iluzija Freedman, C.: Deset božičnih želja 

Christie, A.: Nevarnost v hiši na koncu Butler, C.: Nasmejani sneženi mož 

Karlin, A.: Samotno potovanje Webster. S.: Pika plete 

 
Spoštovani obiskovalci, obveščamo vas, da bo Občinska knjižnica Vransko zaradi inventure knjig v 
petek in soboto, 26. in 27. novembra 2010, ZAPRTA. 
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ZAPISNIK O OGLEDU NASTALE ŠKODE

V petek, 1. 10. 2010, ob 10.00 sem si skupaj z Marijo in Antonom Mačkom, Vransko 113, ogledal nastalo škodo 
na parceli št. 665/21, k. o. Prekopa. Škoda je nastala pri sanaciji cestnega propusta na javni poti JP 992571 – 
Čeplje-Zaboršt-Stari grad. Sanacijo - popravilo propusta - je naročila Občina Vransko. Ugotovili smo, da je 
pri izvedbi sanacije propusta na sosednji parceli št. 665/21, k. o. Prekopa, ki je v lasti Marije in Antona Mačka, 
Vransko 113, nastala večja škoda. Uničenih ali poškodovanih je bilo med 5 in 7 mladih javorjev. Odpadni grad-
beni material pa je raztrosen po omenjeni gozdni parceli.
Po pogovoru smo se dogovorili naslednje:
- Občina Vransko poskrbi za odstranitev razsutega gradbenega materiala in poravnavo terena pod propustom,
- Občina Vransko objavi v naslednji številki Občinskega informatorja, predvidoma 29. 10. 2010, na straneh  
označenih z naslovom »Ne spreglejte« opravičilo naslednje vsebine:

Opravičilo
V imenu Občine Vransko se iskreno opravičujem gospe Mariji Maček in gospodu Antonu Mačku z Vran-
skega 113 za škodo, ki je nastala pri sanaciji propusta na javni poti Čeplje-Zaboršt-Stari grad. Pri sanaciji 
propusta je bilo uničenih ali poškodovanih 5-7 mladih javorjev. Odpadni gradbeni material pa je ostal raz-
trosen na njuni parceli. Zagotavljam, da bo Občina Vransko odstranila razsuti gradbeni material in po-
ravnala zemljišče pod propustom.
Gospe Mariji Maček in gospodu Antonu Mačku se v imenu Občine Vransko in v svojem imenu zahvaljujem, 
ker sta se dobronamerno odpovedala povračilu nastale škode v korist Občine Vransko.

Franc Sušnik, župan

Dogovor velja z dnem podpisa vseh treh prisotnih na ogledu dne 1. 10. 2010 in se smatra, da je izpolnjen z 
dnem objave opravičila v Občinskem informatorju.

Franc Sušnik                                                     Marija Maček                                            Anton Maček

Franc Sušnik, župan

IzJAVA zA JAVNost
PROTEST PROTI ZLORABI TRADICIONALNE PROSLAVE NA ČRETI

Na današnji tradicionalni proslavi in srečanju v počastitev prve frontalne bitke slovenskih partizanov  na Čreti 
je slavnostni govornik  dr. Ivan Kristan, član sveta ZZB za vrednote NOB Republike Slovenije, v svojem nastopu 
nesramno obračunal z opozicijo in grobo napadel Katoliško cerkev. 
Kot Župan Občine Vransko obsojam zlorabo tradicionalne proslave na Čreti za notranje politične obračune in 
zavračam vsak poizkus izenačevanja Katoliške cerkve s komunizmom, fašizmon in nacizmom. Odločno in brez 
pomislekov zavračam in obsojam vsako podžiganje nestrpnosti in poizkuse delitve, ki si jih je v svojem nagov-
oru privoščil slavnostni govornik dr. Ivan Kristan.
Vse organizatorje vsakoletne proslave in srečanja na Čreti pozivam, da v prihodnje pazljivo izbirajo slavnostne 
govornike in tako ohranijo zgodovinski pomen, dober namen in pozitivno sporočilo vsakoletne proslave in 
srečanja na Čreti.

Vransko, 2. 10. 2010                     Franc Sušnik, župan
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Društvo upokojencev Vransko 
 

vabi na tradicionalno 
 

MARTINOVANJE 
 

v četrtek, 11. 11. 2010, ob 18. uri v gostišču Slovan na Vranskem. 
 

Zaradi velikega interesa vas prosimo, da se čim prej prijavite na tel. 5 725 120 ge. Bredi 
Rančigaj. 
 
 

 
 
 
UPOKOJENCI, 
ponovno vas opozarjamo, da ste s potrjeno izkaznico deleţni številnih 
popustov, ki niso zanemarljivi. Z dosledno predloţitvijo članske izkaznice  
imate popuste v zdraviliščih, javnem prevozu, mesečne popuste v trgovinah ... 
 

 
 

 
UPI Ţalec v sodelovanju z ZKTŠ Vransko organizira v okviru projekta »CVŢU Savinjska« delavnice 
izdelovanja boţično-novoletnih voščilnic z računalnikom. Vse, ki ţelite najbliţje presenetiti s 
posebnimi čestitkami, vabimo, da se nam pridruţite 29. 11. in 6. 12.  ob 16.30 v računalniški učilnici 
OŠ Vransko. Informacije na tel. št.: 03 713 35 69  
 

 
 
 

 

Prodamo domača jabolka in jabolčne 
izdelke! 
 
Kontakt: 041/628-410 ali 051/302-417 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nobena filozofija zadovoljstva, nobena čutnost, niti položaj ali moč, niti materialni uspeh 
ti niti za trenutek ne morejo dati takega zadovoljstva, kot ga daje občutek, da ima tvoje 
življenje smisel.

Minot Simons

Življenje je komedija za tiste, ki mislijo, tragedija za tiste, ki čutijo.
Horace Walpole
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV – NOVEMBER 2010 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

6. 11. 

10.00 

Otroški abonma 

PRAVLJICA O LJUDSKIH GODCIH 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ 

6. 11. Košarka 

VRANI VRANSKO : FENOMENI 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko 

11. 11. 

18.00 

MARTINOVANJE DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV 

Gostišče Slovan 

Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

12. 11. 

20.00 

Glasbeni abonma 

PETINDVAJSET LET ANSAMBLA MIRA 

KLINCA 

Športna dvorana 

Vransko 

 

ZKTŠ 

13. 11. Košarka 

VRANI VRANSKO : JEŽICA 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko 

20. 11. 

19.30 

Gledališki abonma 

PLEŠASTA PEVKA 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ 

23. 11. 

17.00 

Mladinski abonma 

DEJMO NAREST EN ŠOV 

Dom II. 

slovenskega 

tabora Žalec 

ZKTŠ Vransko v 

sodelovanju z ZKŠT 

Žalec 

27. 11. Košarka 

VRANI VRANSKO : DRAVOGRAD 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko 

27.11. 

19.00 

Koncert 

MEPZ A CAPPELLA PETROVČE, MEPZ 

VRANSKO, SEKSTET SV. MIHAELA 

Cerkev sv. 

Mihaela  

KD Vransko 

 
 

 
 
 

OBČINA VRANSKO 
in 

Občinski odbor Zveze združenj  borcev za vrednote NOB Vransko 
vabita

na komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve 
 

v nedeljo, 31. oktobra 2010, ob 11. uri 
pri spomeniku na Gorici.

 



SPOMINSKA OBELEŽJA

Grobišče z obeležjem ob cesti v Zaplanino Bronasti kip borca pred Vrtcem Vransko

Skulptura Ivana Farčnika - Buča pred OŠ Vransko Spominska plošča padlim gasilcem v NOV na Ločici

Spomenik štirim borcem XIII. brigade Mirka Bračiča,
padlim v sovražni ofenzivi na Čreti

Spominska plošča z imeni žrtev na nekdanji občinski stavbi


