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Pred nami je prazničen mesec. Zadnji mesec v letu, ki je vedno nekaj posebnega. Čeprav ima 31 dni, mine kot 
bi trenil. Ob dolgih mrzlih večerih imamo več časa in marsikdo dela obračun za leto, ki se izteka, in plan za 
naslednje.
Ne delajte prevelikih načrtov, da ne boste ob letu osorej spet razočarani. Bolje, da naredite temeljito analizo leta, 
ki se poslavlja. Kaj ste naredili dobrega, kaj pa je tisto, kar bi lahko popravili. Verjetno bo slednjega več.
V tokratni številki pišemo o dobrem in slabem. Dobro, celo odlično, je to, da smo prejeli naziv najbolj zelene 
občine za leto 2010. Slabega verjetno še niste pozabili – onesnaženje vodovoda z gnojnico.
Misel na sočloveka je hiba sodobne družbe. Gnojnica pa problem podeželja. Tokrat so bili mediji polni obvestil, 
ker je prišlo do onesnaženja pitne vode. Na srečo ni prišlo do najhujšega – zastrupitev … Nikoli pa ne beremo 
(ker se ljudje jezijo samo po tiho, čeprav ni prav) o polivanju gnojnice ob vikendih, hudi sončni pripeki in 
praznikih, tudi največjih. Državnih ali cerkvenih - ni pomembno. Tudi praznik in gospodov dan sta preteklost. 
Za »gospode«, ki nikoli ne pomislijo, da sodobni delovni čas marsikomu niti tega ne omogoča, da bi perilo 
opral in posušil med tednom. Namesto zasluženega počitka je to prisiljen opraviti med vikendom. Za nameček 
pa lahko gre v ponedeljek v službo v sveže opranem perilu, obogatenim z mehčalcem vonja »gnojnica«. Sode-
lavci so navdušeni, verjetno sam nič manj, če ne potegne zjutraj nase raje »cote prejšnjega tedna, ki imajo samo 
vonj po lastnem potu«. 
Spoštovani, gnojne jame je treba prazniti, toda počnite to med tednom in pred dežjem, ob vikendih in prazni-
kih pa počnite kaj prijetnejšega ali preprosto počivajte. Mislite na sočloveka.
Pa vesel december. V upanju, da pokrajino pobeli sneg in bo polivanje gnojnice tudi z zakonom prepovedano.

Tanja Goropevšek
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Vsak si mora vzeti čas, 
da mirno obsedi in opazuje, 

kako se spreminja listje,
tudi če ostane kaj nepostorjeno.

                   E. Lawrence

Narava nam dan za dnem
slika prizore

neprecenljive lepote.
Ko bi jih le znali videti …

                            
                             J. Ruskin
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ZGODILO SE JE ... 

17. 11. 2010 je ob 11. uri v prostorih Centra varne 
vožnje Vransko potekala v okviru projekta Zelena 
Slovenija  svečana razglasitev  zmagovalcev prvega 
natečaja za NAJBOLJ ZELENO OBČINO. 
Od 47 prijavljenih občin iz vse Slovenije so bile v kate-
goriji občin z manj kot 5000 prebivalci  nominirane 
tri, Vransko, Dobrna in Kostanjevica na Krki. V hudi 
konkurenci je  kot najuspešnejša občina v prizadevan-
ju za trajnostni razvoj na področju okolja in obenem 
kot primer dobre prakse zelenega ravnanja v lokalnem 
okolju prestižni naslov najbolj zelene občine prejela 
Občina Vransko.
Glavne poudarke in prizadevanja naše občine 
(sodelovanje Fakultete za strojništvo Maribor, ki ima 
v  Inovacijskem centru Vransko dislociran laboratorij 

za zgorevanje in okoljsko inženirstvo, in lokalnih pod-
jetij KIV d. d. Vransko in Energetika Vransko d. o. o.)  
na področju energetske učinkovitosti,  racionalizacije 
rabe električne in toplotne energije, ob upoštevanju t. i. 
zelenih tehnologij, je zbranim na svečani razglasitvi po-
dal Marko Krajnc, direktor Energetike Vransko d. o. o.
PLAKETO in ZASTAVO NAJBOLJ ZELENE 
OBČINE ter ELEKTRIČNI SKUTER je v odsot-
nosti župana g. Franca Sušnika iz rok dr. Dušana 
Pluta, predsednika Strokovne komisije Zelena Slo-
venija, Jožeta Volfanda, prokurista Fit medije d. o. o. in 
glavnega urednika revije EOL, ter dr. Franca Lobnika, 
predsednika Sveta za varstvo okolja Republike Slove-
nije, prevzela direktorica občinske uprave Jadranka 
Kramar.

Dr. Dušan Plut izroča priznanje za najbolj zeleno občino Jadranki Kramar

OBČINA VRANSKO JE NAJBOLJ ZELENA OBČINA
Prestižni naslov NAJBOLJ ZELENE OBČINE 

prejela  OBČINA VRANSKO
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ZGODILO SE JE ... 

Varovanci in direktorica Našega doma pred Cankarjevim 
domom

Ljudske pevke Lipa iz Šmartnega ob Dreti z mladima harmonikarjema

Vedno se trdno oklepaj sedanjosti.
Vsak položaj, v katerem se znajdeš,

celo vsak trenutek, je neprecenljive vrednosti,
saj je znanilec večnosti.

                                                J. W. von Goethe

JESENSKE AKTIVNOSTI V NAŠEM DOMU 
Že pred časom je prišla jesen. Življenje v domu se 
je po poletni ležernosti ponovno zavrtelo v splet 
različnih dogodkov in aktivnosti. K nam v goste so ta-
koj po začetku šolskega leta prišli Prostovoljčki iz OŠ 
Vransko, ki z našimi stanovalci vsako sredo in četrtek 
počno vse mogoče stvari. Skupaj smo odšli tudi na 
Festival za tretje življenjsko obdobje v Ljubljano, si 
spotoma vzeli še čas, da smo se pobliže spoznali s sta-
rim mestnim jedrom ter obiskali frančiškansko 
cerkev.  
V domu že nekaj let Valerija Jerman vestno izvaja 
bralne ure. Kot vsako leto smo se tudi letos v Žalcu 
udeležili meddomskega  srečanja udeležencev bralnih 
ur z naslovom Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo 
roke. Uživali smo tudi v monokomediji Lizika ali še 
pomnite tovariši. 
Kostanjev piknik tudi letos ni manjkal, mi pa tudi 
letos nismo manjkali na tradicionalnem srečanju 
starejših na Vranskem. V septembru smo si ponovno 
pričeli s telovadbo krepiti mišice in zdravje ter ob so-

botah pričeli z nordijsko hojo po okolici. 
Malo zares pa malo za šalo nam je eno popoldne 
čas krajšal čarodej Andrej. V čast stanovalki, ki je 
praznovala visok življenjski jubilej, so svojci in njeni 
sostanovalci priredili zabavo s harmonikarjem. Lan-
sko martinovo smo praznovali v Galiciji na kmetiji 
Podpečanovih, letos  smo v goste povabili ljudske pev-
ke Lipa iz Šmartnega ob Dreti, ki so nam s svojim 
petjem in mladimi muzikanti ogrele srce in orosile 
marsikatero oko. 
Tedensko nas s svojimi aktivnostmi razživijo vezilje, 
dnevno pa za duhovno plat poskrbijo člani molitvene 
skupine. Prav tako smo v preteklih mesecih gostili 
različne posamezne obiskovalce in skupine. Obiskali 
so nas stanovalci in zaposleni iz Zavoda sv. Terezije 
Videm – Dobrepolje ter iz Zavoda sv. Martina iz Sred-
nje vasi pri Bohinju. 
Naša okolica trenutno res ni najlepša, so pa zagotovo 
lepi vsi naši vtisi na pretekle dogodke, pa tudi okoli-
ca že dobiva novo podobo. Komaj čakamo, da bomo 
DOM ponudili še 24 novim stanovalcem. 
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ZGODILO SE JE ... 

SREČANJE SLOVENSKIH DRUŽIN
V restavraciji Centra varne vožnje na Vranskem  je 
v petek, 22. oktobra, potekalo tradicionalno srečanje 
veteranskih družin, ki so v času osamosvajanja Slove-
nije skrivoma hranile orožje Teritorialne obrambe, ki 
ga je hotela v svoja skladišča odpeljati jugoslovanska 
armada. Tokratno srečanje, ki je bilo posvečeno tudi  
20-letnici neoddaje orožja, je bilo prvič organizirano 
skupaj z    družinami  veteranskega društva Sever za 
celjsko območje - odbor Žalec, ki so skrivala orožje 
takratne Postaje milice Žalec.  
Gostiteljica letošnjega srečanja je bila Občina Vran-
sko, na katere območju je orožje skrivala družina  
Damjana Kosa iz Prapreč, ki je že vrsto let tudi zapo-
slen v Slovenski vojski.  
Srečanje družin je vsako leto v drugi občini, ki poskr-
bi tudi za krajši kulturni program v uradnem delu 
srečanja.  Na Vranskem so ga zapolnili Mešani pevski 
zbor  Vransko in  Sekstet sv. Mihaela, ki ju vodi  Fran-
ci Lesjak. Svoj delež k temu je prispevala tudi njegova 
hčerka Katjuša Lesjak, ki je srečanje obogatila z glasbo 
na kitari. Svoje  je pridala tudi povezovalka programa, 
ki je osvetlila dogodke izpred 20 let.

Poleg veteranskih družin, članov predsedstva vete-
ranskega društva Sever, članov predsedstva ZVVS  
Spodnje Savinjske doline in nekaterih drugih  gostov 
so se srečanja udeležili tudi  trije savinjski župani  Loj-
ze Posedel, Vinko Debelak in Franc  Sušnik  kot gos-
titelj ter podžupan Občine Polzela Jože Kužnik.  
Vsi župani so tudi nagovorili občinstvo in poudarili, 
da  je dejanje izpred 20 let, ko se je skrilo orožje, ve-
liko in hrabro in da so si družine s tem naložile veliko 
breme odgovornosti na svoja ramena, zavedajoč ali ne 
zavedajoč  se, da jih lahko to drago stane, če  to odkrije  
JLA. Župan Sušnik je vsem zaželel  tudi dobrodošlico 
in prijetno počutje v njihovi občini.
Zbranim  sta spregovorila tudi predsednika obeh ve-
teranskih organizacij  Adi Vidmajer in Rado  Gašparič, 
ki sta ob tem tudi podelila  nekaj priznanj svojih vete-
ranskih organizacij. Priznanja manevrske strukture 
pa so iz rok predstavnika Zdenka Terpina prejeli 
tudi vsi predstavniki družin in vozniki, ki so takrat 
razvažali orožje.  

D. Naraglav 

Udeleženci srečanja slovenskih družin
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Najkrajša pot
lahko zahteva
največ časa.

                                  Charles Lever

ZGODILO SE JE ... 

ONESNAŽENJE VODE

Zaradi intenzivnega gnojenja kmetijskih površin je v ponedeljek, 8. novembra 2010, v 
popoldanskih urah prišlo do onesnaženja vodovodnega sistema Vransko-Polzela in 
lokalnega vodovoda Prapreče-Merinca. Zaradi onesnaženja je bil razglašen ukrep ob-
veznega prekuhavanja pitne vode. Koncesionar oskrbe s pitno vodo na območju občine 
Vransko, Javno komunalno podjetje Žalec, je nato fizično ločil oba vodovodna sistema in 
izvedel čiščenje javnega vodovodnega sistema.

V ponedeljek, 15. novembra, je tako prenehal ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode 
za uporabnike javnega vodovodnega sistema Vransko-Polzela. 

Ob pomoči PGD Vransko je bila v sredo, 10. novembra, za uporabnike lokalnega vodovo-
da Prapreče-Merinca urejena provizorična oskrba s pitno vodo preko javnega vodovod-
nega sistema.

V petek, 12. novembra, je zdravstveni inšpektor opravil inšpekcijski pregled lokalnega 
vodovoda Prapreče-Merinca in izdal potrebne ukrepe za nadaljnjo uporabo tega vodnega 
vira.

Zaradi tega je bil v petek, 19. novembra, z uporabniki lokalnega vodovoda Prapreče-
Merinca dosežen dogovor o vključitvi lokalnega vodovoda v javni vodovodni sistem.

Aktivnosti za vključitev so že v teku, do takrat pa ukrep obveznega prekuhavanja pitne 
vode za uporabnike lokalnega vodovoda ostaja v veljavi.

Franc Sušnik, župan

SREČANJE KRAJANOV ČEPELJ
V sredo, 27. oktobra, sem kot občinski svetnik Občine 
Vransko organiziral srečanje vseh krajanov in krajank 
Čepelj. Uvodoma sem se vsem zahvalil za podporo na 
lokalnih volitvah in dejal, da bom v Občinskem svetu 
Občine Vransko deloval v dobrobit ljudi, vseh občank 
in občanov, saj mi ni vseeno za občino Vransko.
Občina mora napredovati, čeprav se zavedam, v 
kakšnem finančnem stanju je. Kljub temu nikakor 
ne smemo pozabiti na ljudi, ki jih je finančna in gos-
podarska kriza zelo prizadela. Tudi v občini Vransko. 
Ljudem je potrebno pomagati in prav to bo moje pos-
lanstvo v tem mandatu.
V ta namen se bom odpovedal mesečnim občinskim 
sejninam. Denar od sejnin bom namenil kraju, kjer 
sem bil izvoljen - Čepljam. Del denarja, 100 EUR 
letno, bom namenil PGD Prekopa - Čeplje - Stopnik. 
Zato sem se odločil, ker sem prepričan, da ni moje 
poslanstvo sedenje na sejah občinskega sveta in pre-
jemanje sejnin. Moje poslanstvo de, da delam v korist 
prebivalcev občine.
Tovrstna srečanja krajanov Čepelj bodo postala stal-
nica, saj želim slišati vsa vprašanja krajanov, pobude, 
predloge in želje ter jih seveda tudi uresničiti, če bo le 
mogoče. Kot občinski svetnik bom vedno na voljo in 
v pomoč.

Aleksander Reberšek



7

ZKTŠ - KULTURA

ABONMA 2010/2011

V decembru vabimo:

• sobota, 4. december 2010, ob 10.00 
 v Kulturnem domu Vransko
 igrana predstava
 MIŠKOLIN
 Otroška skupina gledališkega ansambla   
 KUD »Zarja« Trnovlje - Celje

• sobota, 11. december 2010, ob 19.30
 v Kulturnem domu Vransko
 komedija 
 NITI TAT NE MORE POŠTENO KRASTI  
 Kulturno društvo Tuhinj

• četrtek, 23. december 2010, ob 20.00
 v Športni dvorani Vransko
 koncert
 VINKO COCE
 S SPREMLJEVALNO SKUPINO

Spoštovani,

tudi letos se ob obletnici rojstva Franceta Prešerna pridružujemo  pobudi  Ministrstva za kulturo ob 
dnevu odprtih vrat v slovenski kulturi pod naslovom »Ta veselil dan kulture 2010«.

V petek, 3. decembra 2010, vas vabimo od 10. do 16. ure na voden ogled po:
 • etnološki zbirki pri Ludviku Piklu v Brodeh 20, 
 • gasilski zbirki v poslovni stavbi Inde, Vransko 136,
 • Schwentnerjevi hiši, Vransko 25.

Vabljeni
      
                                       Zavod za kulturo,
                               turizem in šport Vransko

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko

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

Vstopnice v TIC Žalec, Brglezovih poslovalnicah, ZKTŠ Vransko
in na tel. 03 703 12 10

Včerajšnji dan je minil.
Jutrišnjega morda nikoli ne  bo.
Obstaja le čudež tega trenutka.

Užij ga, saj je darilo.

                                   M. Stilkind



8

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 MOKRINAH/NASSFELDU 

MOBITELOV SMUČARSKI DAN 
 

V soboto, 8. 1. 2011, ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski 
izlet z Vranskega v smučarsko središče Mokrine/Nassfeld. 
 
Cena na osebo: 

 odrasli/mladina: 42 EUR 
 otroci (1996-2004): 28 EUR 

 
Prijave zbiramo do 5. 1. 2011. 
Ob plačilu rezervacije je potrebno vplačati 15 EUR na osebo kot akontacijo 
resnosti prijave. 
 
Priporočamo tudi, da si uredite zdravstveno zavarovanje AXA ASISTENCA. Pridržujemo si 
pravico, da v primeru napovedi slabega vremena smučanje odpovemo. Vplačilo se prenese 
naprej na naslednji termin ali pa vam ga lahko s POTRDILOM VPLAČILA vrnemo. V primeru 
odpovedi rezervacije si pridržujemo pravico, da vam povrnemo denar v višini smučarske 
karte in ne v celoti. 
 

SMUČANJE V SEZONI 2010/2011 
 

Smučanje v tujini v letu 2011: 
 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. 
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MAVRICA JESENSKIH DOGODKOV
Jesen je bila za učence OŠ Vransko - Tabor zelo pestra, saj so poleg rednega pouka in dogajanja na šoli 
spoznavali tudi delo in življenje v bližnji in daljni okolici, se odpravili na ekskurzije širom po Sloveniji, 
nekateri pa so pokukali tudi izven naših meja. Zanimivo je bilo tudi v vrtcu. Pregled jesenskega dogajanja 
in doživetja otrok predstavljamo na naslednjih straneh.

DNEVI FIZIKE
Dnevi fizike so organizirani z namenom, da bi mladim 
na zanimiv in praktičen način približali to osnovno 
naravoslovno vedo, predvsem s pomočjo zanimivih 
in poučnih eksperimentov.
Tehniški muzej Slovenije je Osnovno šolo Vransko - 
Tabor povabil, da nagrajeni eksperiment predstavi na 
festivalu Dnevi fizike. Nagrajeni člen Verižnega eks-
perimenta 2010 smo prikazali v torek, 12. 10., petek, 
15. 10., in nedeljo, 17. 10. 2010, v Tehniškem muze-
ju Bistra pri Vrhniki. Za   napravo “Multi fizikalni 
eksperiment” je skupina prejela nagrado strokovne 

komisije. Strokovno komisijo so sestavljali dr. Dušan 
Petrač (Jet Propulsion Laboratory, NASA), prof. dr. 
Samo Kralj (Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 
UM) in asist. Sergej Faletič (Fakulteta za matematiko 
in fiziko, UL).
Verižni eksperiment so sestavljali neodvisni elementi, 
v katere smo vgradili veliko zanimivih dogodkov, ki 
prikazujejo različne fizikalne zakonitosti.
Pod mentorstvom g. Marka Podpečana smo skupino 
predstavljali Krištof Skok, Thys Grobelnik in Tjaša 
Košenina.  

KOSTANJEV POHOD
V soboto, 9. 10. 2010, smo bili na planinskem pohodu 
s planinskim krožkom. Šli smo na lovski dom na 
Tešovi. Bilo nas je 37 učencev, štirje starši in celo eni 
stari starši. Pohod je vodila gospa Nataša Pečovnik, 
pomagala ji je gospa Maja Jerman. Na pohodu mi je 
bilo všeč, da smo na cilju jedli kostanj. Kostanj smo 
sami pekli. Najbolj pa mi je bilo všeč, ko smo se na 
pohodu družili s prijatelji.     
    Erika Orehovec, 5. a

VRANIN GLAS - Strani OŠ VranSkO - tabOr
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EKSKURZIJA NA DUNAJ
V četrtek, 7. 10. 2010, ob 6. uri zjutraj smo se učenci 
9. a in 9. b-razreda odpravili na naš zaključni izlet na 
Dunaj. Pred sabo smo imeli dobre štiri ure vožnje z 
avtobusom. 
Ko smo prispeli na Dunaj, smo si najprej ogledali ce-
sarsko letno rezidenco Schönbrunn in njeno notran-
jost, kjer so nekdaj prebivali Habsburžani. Po ogledu 
smo se odpeljali proti središču mesta. Sprehodili smo 
se po strogem centru Dunaja in se končno odpravili 
na tradicionalno kosilo – dunajski zrezek s pomfrijem 
in štrudelj. 
Po kosilu je prišel vrhunec ekskurzije, in sicer 
zabaviščni park Prater, kjer smo bili štiri ure. Preizku-
sili smo vse mogoče atrakcije. Ob 20. uri pa je bil čas, 
da se vrnemo domov. Bili smo zelo, vendar prijetno 
utrujeni in imeli smo še dovolj energije, da smo na 
avtobusu zganjali norčije in se pogovarjali. 

In še nekaj vtisov naših devetošolcev:

Dunaj se mi bo za vedno vtisnil v spomin, saj sem 
neznansko uživala v družbi prijateljev. Preživeli smo 
zadnji izlet, preden se naše poti ločijo.

Neža Lesjak, 9. b
Bilo je noro!

Denis Brvar, 9. b 
Imeli smo se super! Res je bilo nepozabno.

Polona Šoštar, 9. a

Ta dan je bil zame najboljši, saj sem verjetno še zadnjič 
uživala s svojimi prijatelji. 

Sabina Sirše, 9. b

Prater je bil najboljši del izleta. Izlet mi je bil zelo všeč 
in bi šel še enkrat tja.

Matic Svet, 9. a

Zlatka Avžner in Barbara Pertinač, razredničarki

VRANIN GLAS - Strani OŠ VranSkO - tabOr

FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
V četrtek, 30. 9. 2010,  smo se prostovoljke in prosto-
voljci krožka prostovoljno delo, ki se izvaja na naši šoli, 
odpravili v Ljubljano na Festival za tretje življenjsko 
obdobje. Z nami je odšlo tudi nekaj starejših občanov 
in občank iz Zavoda Sv. Rafaela oziroma Našega doma 
na Vranskem. 

Festival je potekal v Cankarjevem domu, kjer je bilo 
mnogo delavnic, stojnic, nagradnih iger, pevskih in 
dramskih nastopov. Po delavnicah nas je vodila ga. 
Silva, ki je pripomogla k temu, da smo si vsi z  dobro 
voljo in zanimanjem ogledovali različne aktivnosti 
festivala. Sprehodili smo se skozi model debelega 
črevesa in se seznanili z boleznimi, ki povzročijo raka. 
Ogledali smo si lutkovno predstavo na namiznem 
gledališču ter se tudi sami naučili izdelati svoje 
namizno gledališče. V pasaži Maximarketa smo si 
ogledali izdelavo grafičnih odtisov in razstavo končnih 
izdelkov. Svojo srečo smo preizkusili v vrtenju kolesa 
sreče in zadeli lepe nagrade. Ogledali smo si tudi de-
lavnice izdelovanja belokranjskih pisanic, klekljanja 
in glinenih izdelkov, degustirali smo zeliščne namaze 
in čajno pecivo. Dobili smo tudi veliko prospektov, 
reklam in raznih daril. Po zaključenem festivalu 
smo se sprehodili po ulicah Ljubljane, se ustavili na 
Prešernovem trgu, si ogledali notranjost cerkve in še 
kaj.
Imeli smo se zelo lepo in upamo, da se bomo skupaj 
s starejšimi občani še kdaj udeležili kakšnega podob-
nega festivala. 

Prostovoljci z mentorico Tino Golob
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SVETOVNI DAN GLASBE
Prvega oktobra smo v Vrtcu Vransko obeležili sve-
tovni dan glasbe. Bilo je zabavno in predvsem glas-
beno obarvano.  Obiskale so nas učenke OŠ  Vransko 
- Tabor in nam predstavile različne inštrumente. V 
živo smo spoznali violino, klavir, harmoniko in flavto. 
Ob glasbi smo prepevali in na koncu tudi sami malce 
muzicirali. Inštrumenti, ki smo jih videli in slišali v 
živo, so otroke čisto prevzeli in navdušili. Glasba nas 
v vrtcu spremlja vsak dan, vendar takšne glasbene po-
slastice, kot smo si jo privoščili tokrat, nismo deležni 
pogosto, zato je bilo še toliko več veselja in iskrivih 
pogledov.

Brina Krašovec

ZDRAVNIŠKA ORDINACIJA KAR V VRTCU
Septembra v vrtcu namenimo veliko časa spozna-
vanju novih varovancev, prostorov, novih prijateljev 
… Seveda ne pozabimo nase, na naše telo, zdravje. 
Ob priložnosti spoznavanja telesa smo medse pova-
bili študentko medicine Tanjo Reberšek, ki nam je 
pobliže predstavila svoj poklic in pripomočke. Ordi-
nacijo smo ji pripravili kar v eni izmed igralnic, kjer je 
pregledovala otroke, medvedke, dojenčke … Ker nas 
je tako navdušila, smo v sosednji igralnici pripravili 
material, oblačila, rekvizite in zdravniki so postali 
tudi otroci. 
In zdravila? Ja, tudi ta smo imeli: slive, jabolka in še 
kaj.

Mateja JezernikZANIMIV ŠPORTNI DAN V TERMAH SNOVIK
V petek, 8. 10. 2010, smo se učenci šestega razreda 
odpravili v Terme Snovik v Tuhinjski dolini. Ko smo 
prispeli v kopališče, smo se preobleki v kopalke in 
odšli na bazen. Tam smo se najprej razdelili v sku-
pine. Vsaj deset minut smo plavali prosto po bazenu, 
da smo si ogreli mišice. Nato smo imeli preverjanje 
plavanja. Vsi smo ga dobro opravili. Po preverjanju 
smo imeli malico, nato pa so nekateri plavali še za 
višje ocene. Drugi smo se zabavali z igrami v vodi. Po 
plavanju je prišel čas za odhod domov. Kljub temu da 
nas je ta športni dan precej utrudil, smo se odlično 
zabavali.

Urška Šmajs in Laura Jelen, 6. a

VRANIN GLAS - Strani OŠ VranSkO - tabOr

ŠESTOŠOLCI SMO ŠLI NA EKSKURZIJO
Bil je  topel jesenski dan, ko smo se odpravili na Ptuj. 
Ptuj je najstarejše slovensko mesto, ki leži ob reki 
Dravi. Najprej smo si ogledali grad iz 12. stoletja, v 
katerem smo občudovali velike grajske sobane. Videli 
smo zbirko mask in si tudi sami izdelali preprosto 
masko koranta. V orožarni smo si ogledali meče in 
sablje. Vsak, ki je želel, je lahko poskusil v rokah 
držati pravi meč. Pogled na mesto Ptuj je z gradu res 
čudovit. V vasi Gorišnica smo si ogledali tipično pa-
nonsko hišo – Dominkovo domačijo, ki stoji že 300 
let. Kot romarji smo tudi mi odromali na Ptujsko 
Goro in vstopili v kar 600 let staro cerkev Marije Za-
vetnice s plaščem. 
Domov smo se vrnili polni novega znanja in izkušenj. 
Ta izlet bi priporočile vsem, ki se hočejo sprostiti in 
uživati v lepih koščkih slovenske zemlje. 

Patricija Korenko, Nuša Brišnik, Manca 
Semprimožnik, Jerneja Lipovšek, 6. b

NARAVOSLOVNI DAN 
NA KMETIJI ZAHOJNIK

14. 10. 2010 smo se učenci šestega razreda peš 
odpravili v Brode na biodinamično kmetijo Zahojnik. 
Na kmetiji nam je prijazna gostiteljica gospa Helena 
Golob povedala nekaj o naravnem pridelovanju kul-
turnih rastlin. Razložila nam je tudi pomen kolobar-
jenja za boljši pridelek. Potem smo odšli mimo na-
sadov z jagodami in šparglji do velikega komposta. 
Gospa nam je razložila, kaj je kompost in kako deluje. 
Vrnili smo se k hiši, kjer so nam postregli s pecivom, 
pripravljenim z naravnim pecilnim praškom. Spekli 
so nam tudi kostanj. Pili smo lahko topel zdravilni 
čaj in naravni jabolčni sok. Na kmetiji smo videli 
najrazličnejše živali, med njimi so bili puran, gosi, 
race, koze in črni pujski. Ob odhodu smo se slikali z 
gostiteljico. Dan na kmetiji je bil zelo zanimiv.

Urška Šmajs in Laura Jelen, 6. a
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EKSKURZIJA V SLIKOVITO BELO KRAJINO
V tednu otroka smo se sedmošolci podali na 
ekskurzijo po slikoviti pokrajini, prepleteni z 
vinogradi in steljniki, ob čisti reki Kolpi – Beli 
krajini. 

Po dolgotrajni vožnji nas je v Črnomlju pričakala 
vodnica Tatjana. Skupaj smo se sprehodili po sta-
rem mestnem jedru in izvedeli marsikaj o življenju 
Črnomaljcev skozi stoletja.
Po ogledu smo se zapeljali v Krajinski park Lahi-
nja, ki je zavarovan kot naravni rezervat Lahinjski 
Lugi zaradi močvirnega področja. Prijetno je bilo 
snidenje z gospo Ano, domačinko ob žagi veneci-
janki in starem mlinu. Tam smo tudi zapeli nekaj 
ljudskih pesmic ob zvokih gudala in piščali. Pot 
smo nadaljevali na Vinico in obiskali rojstno hišo 
Otona Župančiča.
Dežela pod Gorjanci je prava zakladnica sloven-
skega ljudskega blaga. Slovi po ohranjenih narod-
nih šegah in navadah. Spoznali smo jih na turistični 
kme-tiji Cvitkovič, kjer še vedno tkejo laneno plat-
no in pišejo pisanice. Tudi mi smo se lotili dela in 
hitro ugotovili, da je za ta opravila potrebno veliko 
truda, natančnosti in potrpežljivosti.
Druženje smo zaključili s kosilom v Črnomlju in 
sklenili, da se še vrnemo v Belo krajino, kjer so 
doma prijazni in gostoljubni ljudje.

Sedmošolci 

VRANIN GLAS - Strani OŠ VranSkO - tabOr

ŠPORTNO POPOLDNE S STARŠI 
PRVOŠOLCEV

Učiteljice 1. razreda smo izkoristile še zadnje suhe 
popoldneve v oktobru in na igrišču za osnovno 
šolo pripravile športno popoldne za prvošolce 
in njihove starše. Najprej so prvošolci nastopili s 
kratko točko, potem pa sta nas prijazno pozdravila 
ravnateljica Majda Pikl in župan Občine Vransko 
Franc Sušnik. Slednji je prvošolcem podaril fo-
tografije, ki so nastale v začetku šolskega leta. 

Po kratkem uvodu smo se starši, otroci in učiteljice 
zbrali na igrišču in zavihali rokave. Sledile so za-
bavne športne igre (vlečenje vrvi, igre z žogo 
in obroči), v katerih so tekmovali starši proti 
otrokom, starši proti staršem in mešane ekipe med 
sabo. Prav vsi so bili zelo uspešni, saj je bil rezultat 
skoraj vedno izenačen. 

Kljub nižjim temperaturam smo se to popoldne 
na igrišču hitro ogreli, se ob tem zabavali in tudi 
poklepetali. Učiteljice se zahvaljujemo županu in 
ravnateljici za uvodni pozdrav, staršem in otrokom 
pa za udeležbo.

Zapiši si v srce, da je vsak dan
najboljši dan v letu.

                        
                             R. W. Emerson
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MEDIACIJA NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO - 
TABOR

Mediji vsakodnevno poročajo o nemirih in nestrp-
nosti ne le po svetu, ampak tudi pri nas. Posledično 
družba postaja vse preveč tolerantna do nasilja, 
predvsem psihičnega. Takšno stanje se odraža tudi v 
šolskem prostoru. Ob sporu, konfliktu se velikokrat 
nekonstruktivno odzovemo, s silo ali pa se raje 
umaknemo. Vemo pa, da konflikta s tem nismo rešili.
Na Osnovni šoli Vransko - Tabor se zavedamo pomem-
bnosti konstruktivnega, mirnega reševanja konflik-
tov. Le-to prinaša pozitivne učinke, in sicer razvijanje 
pozitivne samopodobe, samospoštovanje, osebnostno 
rast, zmanjševanje nasilja, boljše medsebojne odnose 
in večanje strpnosti. Mediacija predstavlja enega iz-
med načinov mirnega reševanja konfliktov. 

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE
V četrtek, 3. 11. 2010, smo se učenci 9. a in 9. b-razre-
da odpravili v Muzej premogovništva v Velenje. Ob 
8.15 smo se z avtobusom odpeljali proti Velenju. 
Ob vstopu v sprejemno avlo so nas razdelili v dve 
skupini. Učenci 9. b-razreda smo si ogledali, kako so 
rudarji nekoč živeli. Najprej smo bili v sobi, kjer so 
bila obešena oblačila rudarjev, potem pa smo se spre-
hodili še skozi njihove bivalne prostore, ki so bili zelo 
skromni. 

Učenci 9. a-razreda pa smo se spustili v rudnik. Pred 
vstopom v rudnik smo se oblekli v haljo in si nadeli 
čelado. Postregli so nam s pravo rudarsko malico: klo-
basa, kruh in sok. Z dvigalom smo se spustili v rud-
nik, ki je urejen za obiskovalce. Napotili smo se po 
temnih rovih rudnika. Med sprehajanjem se je vse-
skozi vrtela zgodba, ki naj bi jo pripovedoval Anton 
Aškerc. Ustavljali smo se na različnih točkah, kjer so 
bili prikazani rudarji in delo v rudniku. Peljali smo 
se tudi s tekočim trakom, ki je bil včasih namenjen 
prevažanju premoga. Po zgodovinskem delu je sledila 
rudarska malica, po malici pa še sodobnejša prired-
ba rudnika. Med ogledovanjem sodobnega dela smo 
navdušeno in zbrano poslušali vodiča. 
Po končanem ogledu smo se odpravili še na kratko 
predavanje o Velenju ter na kratek sprehod. 
Pa srečno! 

 Sabina Sirše, 9. b 

MEDIACIJA je proces, v katerem se osebe, ki so v 
sporu, ob pomoči tretje osebe (mediator-

ja) pogovorijo ter ugotovijo, kje so 
točke njihovega spora, si izmenjajo 
stališča, izrazijo svoja mnenja, 
ideje, težave in strahove ter 
poskušajo najti rešitev, ki bo ust-
rezala obema stranema v sporu.

Vir: Svetovalno-izobraževalni center 
MI.

V šolskem letu 2010/2011 smo pričeli z implemen-
tacijo mediacije v našo šolo. Od septembra dalje je 
na šoli možna vsakodnevna vključitev v mediacijo. 
Oktobra in novembra smo šolski mediatorji izvedli 
17 delavnic v oddelkih centralne šole Vransko in POŠ 
Tabor. Učenci so bili v delavnicah izjemno aktivni, 
delavni, kar kaže na to, da jim je ta tema zelo pomem-
bna. Poudarili so, da si želijo več strpnosti, nenasilja, 
mirnega sobivanja, sprejetosti in predvsem pogovora.
V prihodnje načrtujemo širjenje mediacije v celoten 
šolski prostor in med vse akterje, ki so kakor koli po-
vezani z življenjem v šoli. Temeljni cilj, ki nas vodi pri 
delu, je:
Manj nasilja, več pogovora in zadovoljstva v medse-
bojnih odnosih.

Darja Zavolovšek, šolska mediatorka
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KOŠARKARSKO DRUŠTVO VRANI VRANSKO
V preteklem mesecu smo Vrani odigrali štiri 
ligaška srečanja, naš izkupiček  je bil polovično 
uspešen. Začeli smo slabo, z dvema porazoma, 
proti ekipi Terme Olimia iz Podčetrtka, ki nam 
je zadala trenutno edini domači poraz v letošnji 
sezoni, in v Kamniku proti ekipi Calcit Mavrica.
V začetku novembra smo sklenili, da je porazov do-
volj, strnili smo vrste - tako na treningih kot na tek-
mah in rezultat ni izostal. Veliko smo odnesli tudi s 
tekme Union Olimpija : Panathinaikos, ki smo si jo 
skupaj ogledali v živo v razprodanih Stožicah. Vse 
skupaj je botrovalo dobremu vzdušju v ekipi in s 
tem dobrim predstavam na dveh domačih tekmah.
V soboto, 6. novembra, smo namreč gostili ljubljan-
sko ekipo Fenomenov. Tekmo si je ogledalo približno 
80 ljudi, kar je precej dober obet za košarko na 
Vranskem. Srečanje je bilo izredno razburljivo in se 
je odločalo šele v zadnjih minutah zadnje četrtine. 
Vrani smo bili dovolj zbrani in končnico odigrali 
z odliko ter na koncu slavili s štirimi točkami raz-
like (72 : 68).
Že naslednjo soboto, 13. novembra, je bilo na 
parketu Športne dvorane Vransko zopet vroče. 
Na Vranskem so ponovno gostovali Ljubljančani, 
tokrat ekipa Ježica. Obisk gledalcev je bil tudi 
tokrat dober, saj je delegat srečanja zapisal, da si je 
tekmo ogledalo 70 ljubiteljev košarke. Ob odlični 
podpori s tribun je bilo mnogo lažje igrati proti 
sicer tretjeuvrščenim gostom. Seveda smo se mor-
ali tudi tokrat za zmago pošteno potruditi. Podo-
bno kot na prejšnji tekmi, smo rezultat obrnili v 
svojo korist v zadnjih minutah srečanja in zopet 
slavili tesno, tokrat z rezultatom 85 : 80. Po šestih 
tekmah in polovičnem izkupičku (3 zmage, 3 pora-
zi) trenutno zasedamo 6. mesto na lestvici 2. SKL, 
skupina Vzhod.
Do novega leta nas čaka še pet tekem, od tega dve 
domači. Tudi v prihodnje vabimo vse ljubitelje 
športa, da si ob sobotah ogledate košarko v Športni 
dvorani na Vranskem.
V polnem zagonu so seveda tudi treningi mlajših 
selekcij, ki potekajo trikrat tedensko (torek, 
četrtek in petek). Treningi so namenjeni vsem 
osnovnošolkam in osnovnošolcem od 4. do 7. 
razreda OŠ Vransko. Za več informacij glede samih 
treningov me lahko kontaktirate na tel. številko 
031 858 257 (Žan).
Preostala domača tekma v prvem delu sezone:
Vrani Vransko : Union Olimpija mladi
(11. 12. 2010)

Žan Ocvirk

MARTINOVANJE VRANSKIH UPOKOJENCEV
Na praznik sv. Martina, v četrtek, 11. 11., smo upoko-
jenci praznovali v gostišču Slovan na Vranskem. Skozi 
večer smo uživali v prijetnem druženju, obogatenim s 
humorističnim programom, dobro postrežbo in seve-
da z okusno kapljico. Upokojenci smo kot vedno tudi 
tokrat dokazali, da se znamo poveseliti.
Ob tej priliki bi se zahvalil gostišču Slovan za njegov 
prispevek in organizatorki Bredi Rančigaj za odlično 
izpeljavo srečanja.

Vlado Rančigaj, predsednik

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Zrno časa je zlato zrno:
zato ga varuj kot zaklad in
ceni njegovo bežno naravo.

                  L. Ching - Yuen
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

 
 
 

ŢUPNIJSKA KARITAS 
VRANSKO 

 
 

 

 
 
 
 
 

NIČ revščine, 
ukrepajmo ZDAJ! 

 
 
 

 
 
 
 

- Zaradi ubogih 
- Zaradi upanja 
- Zaradi družin 
- Zaradi starejših 
- Zaradi mladih 
- Zaradi posvečenega 

življenja 
 

 
 
 

ŢUPNIJSKA KARITAS VRANSKO 
SE PREDSTAVI 

 
ŢUPNIJSKA KARITAS VRANSKO deluje ţe 
19. leto. Z različnimi programi, akcijami in 
projekti aktivno izvršuje karitativno dejavnost kot 
eno izmed treh temeljnih poslanstev katoliške 
Cerkve. Druţinam in posameznikom v stiski 
skušamo pomagati na različne načine: z 
razdeljevanjem hrane in oblačil, z nakupom 
šolskih potrebščin,  s plačilom poloţnic, na pomoč 
priskočimo ob naravnih nesrečah, ob poţarih, 
omogočimo letovanje, obiskujemo starejše v 
domovih ostarelih in doma, sodelujemo pri 
izvedbi srečanja starejših, organiziramo romanje 
starejših in invalidnih na Brezje, pomagamo pri 
izvedbi miklavţevanja, včasih pa kdo potrebuje 
samo pogovor ali nekoga, ki mu prisluhne. 
 

* * * 
 

»Delaj dobro in vrzi ga v morje, če ga ribe ne 
vidijo, ga bo videl Gospod.« 

 (orientalski pregovor) 
 

* * * 
 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV 
 
Sredstva za delovanje in pomoč pridobivamo s 
pomočjo donacij dobrih ljudi, Občine Vransko, 
Škofijske Karitas Celje, v veliki meri pa sredstva 
pridobimo z lastnim trudom; tako da prodamo 
različne izdelke, ki jih izdelamo sami, 
organiziramo srečelov, v prihodnosti načrtujemo 
tudi organizacijo dobrodelnega koncerta …  
 

* * * 
 

»Kruh, ki ga delimo z drugimi, ima okus brez 
primere.« (Antoine de Saint-Exupery) 

 

* * * 
ZAHVALA 

Zahvaljujemo se vsem dobrim ljudem, 
organizacijam in podjetjem, ki ste nam v tem 
letu kakor koli pomagali.  
 
S pomočjo dobrih ljudi nam je na letošnjem 
srečelovu uspelo zbrati 1.030,00 €. Hvala vsem, ki 
ste darovali in vsem, ki ste kupili srečko.  
 
V preteklih tednih pa ste dobri ljudje darovali 
okrog 500 kg ozimnice.   
 
Bog vsem povrni. 
 

* * * 
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»Najpomembnejši del v življenju vsakogar od 
nas so majhna vsakodnevna dejanja 

ljubeznivosti, ljubezni in hvaležnosti.« (William 
Wordsworth) 

 

* * * 
 

KAKO DO POMOČI? 
 
Če ste v kakršni koli stiski, materialni ali pa vas 
tarejo drugačne skrbi in potrebujete zgolj nasvet, 
se obrnite na nas.  
V primeru materialne ali finančne stiske napišete 
kratko prošnjo ali nas pokličete po telefonu (051 
451 757) in se bomo dogovorili za obisk in obliko 
rešitve stiske.   
Morate razumeti, da če za stisko ne vemo, ne 
moremo pomagati. 
 

* * * 
 

POSTAVIMO SE V KOŽO DRUGEGA 
ČLOVEKA, TUDI ON SI ŽELI ISTO KAKOR MI. 
 

* * * 
 

PRIJATELJSTVO JE NEVIDEN MOST,  
KI POVEZUJE LJUDI 

 
Ste se kdaj vprašali, kako lahko 
pomagate? 
 
Materialno: daruj oblačila in obutev, šolske 
potrebščine, pohištvo in gospodinjske aparate, 
računalniško opremo… 
 

Denarna sredstva, ki jih lahko darujete v 
različne namene in kolikor ţelite: pomoč 
druţinam, otrokom, starejšim in invalidom, 
pomoč osebam z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju, pomoč brezdomcem, odvisnikom, 
Materinski dom. 
 

Prejemniki darovanih stvari 
so ljudje v gmotni stiski, 

ki je vir malodušja 
in izgube samozaupanja. 

Mnogi se nahajajo tudi v duševnih stiskah. 
 

Z darovanjem oblačil in drugih predmetov,  
ki so sodobni in lepo ohranjeni,  

jim pomagamo premagovati občutek  
manjvrednosti in zaznamovanosti. 

 
* * * 

 

… VSE, KAR HOČETE, DA BI LJUDJE 
STORILI VAM, TUDI VI STORITE NJIM … 
 

 
* * * 

 
SODELAVCI ŢUPNIJSKE KARITAS 
 
Sodelavci Ţupnijske Karitas Vransko smo 
pisana druščina mlade, srednje in starejše 
generacije. 
  
To leto smo opravili ţe preko 1800 ur 
prostovoljnega dela in več sto kilometrov.  
 
Redno se udeleţujemo izobraţevanj in srečanj, 
ki jih pripravljata Slovenska in Škofijska 
Karitas, enkrat mesečno se srečamo in po navadi 
srečanja dopolnimo s kakšno delavnico.  
 

TUDI TI LAHKO POSTANEŠ 
PROSTOVOLJEC KARITAS 

 
V našo sredo vabimo vse, ki čutite, da bi lahko z 
dobrimi deli pripomogli sočloveku.  
 
Vabimo vse: 

- mlade, ker potrebujemo vašo mladostno 
zagnanost, znanje, sposobnosti in 
veselje. Pomagate lahko z znanjem 
računalništva pri oblikovanju spletne 
strani, pri učni pomoči, kot animatorji 
na letovanjih otrok in druţin … 

- starejše, ker potrebujemo vašo modrost, 
izkušnje, umirjenost,  

- vse, ki ste dobri po srcu. 
 

* * * 
 

»Ne naveličajmo se, ko delamo dobro;  
kajti če se ne utrudimo,  

bomo ob svojem času želi.« (Gal 6,9) 
 

* * * 

 
 

* * * 
OSNOVNI PODATKI 
ŢUPNIJA VRANSKO 

ŢUPNIJSKA KARITAS VRANSKO 
Vransko 144, 3305 Vransko 

Davčna št.: 52010546, Matična št.: 1522965 
 

Mobitel: 051 451 757 
TTR: SI56  0600 0092 7029 978 Banka Celje 

 

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
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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 DECEMBRU 

 
 3. december 2010-30. januar 2011: Tematska razstava fotografij Jerneja Bidermajerja  
 7. december 2010 ob 11. uri: Literarna ura v Našem domu (gost g. Rado Kapus) 
 14. december 2010 ob 18. uri: Izdelava unikatnih božičnih voščilnic 

 
NEKATERE KNJIŽNE NOVOSTI: 
 
ODRASLI:      MLADINA: 
Martin, G.. R. R.: Vihra mečev 
Roberts, N.: Postelja iz vrtnic 
Šink, J.: Ločil bom peno od valov in Gospa Bovary: 
literarni vodnik za maturo in domače branje 
Dodd, C.: Tesno ob tebi 
Dodd, C.: Skoraj zaljubljen 
Čater, D.: Džehenem 
Prelepi božični čas 
Rebula, A.: Sto obrazov notranje moči 
Maurer, N.: Sama sva na svetu – ti in jaz 
 
DVD-ji 
Pika Nogavička 1., 2., 3., 4., 5. del 

Drevo pravljic – pravljice in pesmi s podobami Marlenke Stupica                                                           
Voglar, M.: Biba buba baja 
Davis, J.: Garfield ma vas rad 
Dunker, K.: Vrtoglavica 
Curto, R. M.: Narišimo ljudi in živali na kmetiji 
Curto, R. M.: Narišimo priljubljene junake 
Ripoll, O.: Izdelajmo si igrače 
Velika knjiga o mitoloških bitjih 
Davis, J.: Garfield vam želi Srečno! 
Butterworth, N.: Tačka – čarovniška mačka 
Korenjak, M.: Mali ustvarjalci 
Vilar, S.: Kdo si, dedek Mraz? 
Kodrič, Z.: EkovedeK 

        

         Ervin Fritz na obisku v Ţalcu – oktober 2010 (foto Irena Š.)    
 
Na štangi  - Z menoj se je večkrat na štangi, na kolesu peljala, na štangi je sem ter tja šajtala, se je bilo peljati lepo, da sploh ni 
porajtala, ah, na štangi, da imam žensko kolo. ( Ervin Fritz - iz Favna)      

SAVINJČANI BEREMO 2010/2011 
Igrivo in spotakljivo nam upajo pesnikovi verzi povedati, kakšni smo na koţi in kakšni smo pod njo, 
kakšni smo pred odprtimi in kakšni za zaprtimi očmi. Si predstavljate, da bi razuzdani Favn vedel o nas 
več, kot vemo sami? Od naše nevednosti bi se bočil njegov napuh, tega pa ţe ne dovolimo. 
 S tem vas nagovarjamo k branju za bralno značko odraslih SAVINJČANI BEREMO 2010/2011, ki od 
20. novembra 2010, dneva slovenskih splošnih knjiţnic, vabi, da začnemo odpirati knjige in se 
spogledovati z vsebinami, kot se bomo jutri morda z nekom v dvigalu, na stopnicah ali na poti. Vse za 
novo ped bliţine. Vas skrbi, da se boste komu zdeli smešni, ko boste iz knjiţnice odnašali cel kup knjig, 
maloprej pa vas je nekdo osveščal, kako tisoč knjig pomeni 340 kg → kupite vendar bralnik, v katerem bo 
tisoč knjig pomenilo le 0,298 kg? Ostanimo še eno sezono staromodni, konvencionalni, še eno sezono 
prenašajmo bremena platnic in številnih listov med njimi. Kaj nam pa morejo? Imeti knjigo v rokah je 
uţitek, ki si ga lahko svobodno izberemo.  
Vabljeni vi in vaši prijatelji, da se nam zopet pridruţite.  
Več informacij dobite na www.zal.sik.si ali v vaši knjiţnici.
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NE SPREGLEJTE 

OBNOVA FARNE CERKVE ŠE NI KONČANA
Drage občanke in občani, tudi z vašo pomočjo smo leta 2010 uspešno končali obnovo zvonika farne cerkve sv. 
Mihaela. Kljub vaši nesebični pomoči je bilo za zaključek tako obsežnih del potrebno najeti kredit (podrobnejši 
opis je bil že objavljen v prejšnjih informatorjih). Ker gre za kulturni in zgodovinski spomenik, ki ni zgolj ver-
ske narave, ampak daje pečat celotni občini in še posebej trgu Vransko, vas ob zahvali za vaše darove ponovno 
prosimo, da se ob koncu leta z veseljem odzovete na našo prošnjo in prispevate za obnovo zvonika. V začetku 
adventa se bodo na vašem domu oglasili predstavniki župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev, ki bodo 
zbirali vaše darove.
Bog lonaj vsem, ki ste in še boste namenili svoje prihranke za obnovo farnega zvonika.

FINANČNO POROČILO O OBNOVI ZVONIKA ZLATI BOTRI
Vlado Rutar
Marija Ocvirk
Izidor Pečovnik - Dori
Zavod sv. Rafaela
Avgust Sedeljšak
Vinko Bogataj

BOTRI
Janko Vranič
Sandi Juhart
Rasta Javorsky - Potočnik
Marija Rovšnik
Tončka Ocvirk
LekarnaVransko
SAM DOM Anton Sedeljšak
Jože Juhart
Franc Beričič
Gomark d. o. o.
Elektro Turnšek
Ivan Lebeničnik
Drago Pintar
Božena Macarol

DRAGI OTROCI!
Tudi letos vas bom obiskal s svojim spremstvom v vaši farni cerkvi 

v nedeljo, 5. 12., ob 17. uri.
Napišite ali narišite, kaj ste kaj lepega in dobrega storili drug za 
drugega, ter se podpišite in skupaj s poštnino (prvi in drugi otrok 
v družini vsak po 8 EUR, za tretjega, četrtega … ni potrebna 
poštnina, risbica pa) oddajte v nabiralnik po vsaki sveti maši v 
nedeljo, 28. 11. 2010, ali v trgovini »Šventner«, kjer bo nabiralnik 
na razpolago od 22. 11. do 2. 12. 2010.
Prosim vas, da ste s pošto točni, ker imam kar veliko veselega dela. 
Veselim se srečanja z vami.

Sveti Miklavž

Načrti in dokumentacija 7.000,00 EUR
Oder 17.000,00 EUR
Predvidena dela po popisu 106.000,00 EUR
Dodatna dela 48.000,00 EUR
Novo zvonjenje in radijsko voden urni mehanizem 10.000,00 EUR
Obnova krogle zvonika 3.250,00 EUR
Križ 5.000,00 EUR
Polkna 3.000,00 EUR
Stopnice 4.000,00 EUR
Vsa dela z DDV 234.250,00 EUR

Do sedaj zbrano na računu (v letih 2009 in 2010) 53.000,00 EUR
Namesto cvetja ob pogrebih (v letih 2009 in 2010) 29.000,00 EUR
Kredit 120.000,00 EUR

Za botrstvo se še vedno lahko odločite.

Župnik Jože Turinek s sodelavci



26

NE SPREGLEJTE

 
 
 

Športno društvo Vransko – 
ţenske 

 
vabi na 

 
TRADICIONALNI 

MIKLAVŢEV TURNIR  
V ODBOJKI 

 
v soboto, 4. 12. 2010,  

od 9.00 do 13.00  
v Športni dvorani Vransko. 

 
 
 

 
 

Vse zainteresirane za zaposlitev v Našem domu - Zavodu sv. Rafaela obveščamo, da 
bomo dne 30. 11. 2010 na uradnih straneh Zavoda za zaposlovanje javno objavili prosta 
delovna mesta. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

PEDIKURA  
V ZAVODU SV. RAFAELA 

 
 

V Zavodu sv. Rafaela vam ponujamo 
klasično in medicinsko pedikuro. 
Saniramo otiščance, kurja očesa in 
vraščene nohte. 
Če ne  zmorete poti k nam, pride 
pedikerka k vam domov. Za naročila 
in dodatne informacije smo vam na 
voljo na telefonu 03 703 42 20. 
  

 
 
 

Vabljeni v prodajalni Pri pek in trgovini Ana,
kjer bomo vaše nakupe v decembrskih dneh obdarili.

Naj niè vas ne skrbi 
kaj speèi za prazniène dni, 
le v trgovino Pri pek se napotite, 
od kruha do potice, 
kekse in slašèice 
vse to pri nas dobite.

V trgovini Ana 
obleèemo majhne in velike,
elegantna oblaèila, oblaèila za prosti èas, 

spodnje perilo, darilni program ...
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV – DECEMBER 2010 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 
3. 12. 

10.00-16.00 

DAN ODPRTIH VRAT 

»TA VESELI DAN KULTURE«  

Schwentnerjeva hiša, 

gasilska zbirka 

(poslovna stavba Inde), 

etnološka zbirka (pri 

Ludviku Piklu) 

ZKTŠ Vransko 

3. 12.- 
30. 1. 

TEMATSKA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 

JERNEJA BIDERMAJERJA 

Občinska knjiţnica 

Vransko 

Občinska knjiţnica 

Vransko 

4. 12. 
9.00-13.00 

TRADICIONALNI MIKLAVŢEV 

TURNIR V ODBOJKI 

Športna dvorana 

Vransko 

ŠD Vransko -  

Ţenske 

4. 12. 
10.00 

  Otroški abonma 

MIŠKOLIN 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

7. 12. 
11.00 

LITERARNA URA V NAŠEM DOMU Zavod sv. Rafaela 

(Naš dom) 

Občinska knjiţnica 

Vransko 

11. 12. Košarka 
VRANI VRANSKO : UNION OLIMPIJA    

                                             MLADI 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko 

11. 12. 
19.30 

Gledališki abonma 

NITI TAT NE MORE POŠTENO KRASTI 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

14.12. 
18.00 

IZDELAVA UNIKATNIH BOŢIČNIH 

VOŠČILNIC 

Občinska knjiţnica 

Vransko 

Občinska knjiţnica 

Vransko 

20. 12. 
17.00 

DOBRODELNI KONCERT 
ŢAREK UPANJA Z BOŢIČNIM 

SEJMOM 

Športna dvorana 

Vransko 

OŠ Vransko – Tabor 

22.12. 
19.00 

PREDBOŢIČNI KONCERT 
DEKLIŠKE SKUPINE SOLO 
(pod vodstvom Barbare Novak) 

Cerkev sv. Mihaela 

Vransko 

Dekliška skupina Solo 

23. 12. 
20.00 

Glasbeni abonma 

VINKO COCE Z GOSTI 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko  

25. 12. 
17.00 

NOČNI POHOD NA ČRETO Start pred občinsko 

stavbo 

PD VRANSKO 

 
 
 

Veseli se tega dne, saj predstavlja 
ţivljenje, bistvo ţivljenja! 

V njegovi kratkotrajnosti so skrite 
vse raznolikosti in resničnosti tvojega obstoja: 

blaţenost rasti, mogočnost dejanj, veličastnost lepote. 
Včerajšnji dan je ţe prešel v sanje, 

jutrišnji je šele privid, a če dobro preţiviš današnji dan, 
bo to vsak včeraj spremenilo v sanje sreče  

in vsak jutri v privid upanja. 
Zato se veseli današnjega dne! 

Tako te pozdravlja zarja.                                
                                                              Iz Sanskrta 




