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Naj se v novem letu vam izpolnijo
vse sanje … 

In če morda ste pozabili nanje, 
ne obupajte in se vrnite vanje.

Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo 
in prijateljstvom,

polno malih presenečenj in
presenetljivih radosti.

Srečno v letu 2011 ...
vam želi

Uredništvo Občinskega informatorja
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Želimo vam prijetne in doživete 

božične praznike 

ter sreče, zdravja in uspehov 

v novem letu 2011. 

 

  Čestitamo vam  

ob dnevu    
samostojnosti 
in enotnosti. 

 

                                            

 

 

 





Župan, občinska uprava in  

člani občinskega sveta 
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Vabimo vas na NOČNI BOŽIČNI POHOD na 
Čreto 

v soboto, 25. decembra 2010, s pričetkom 

ob 17. uri. 

Zbirno mesto je pred občinsko stavbo v 

trgu Vransko. 

 

Vsi organizirani udeleženci pohoda bodo na cilju prejeli 
brezplačen topel obrok. Ob poti bo na voljo topel čaj. 

Pohod bo potekal ponoči v zimskih razmerah, zato so vsi 
pohodniki dolžni upoštevati navodila vodnikov. Vsem 
pohodnikom priporočamo uporabo svetilke. Otroci se 
lahko pohoda udeležijo samo v spremstvu odrasle osebe. 

 

Vljudno vabljeni! 

 
Varen korak vam želita 
 
Planinsko društvo Vransko in Občina Vransko 

Planinsko društvo 
Vransko 
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Občina Vransko

vabi na proslavo 

ob dnevu samostojnosti in enotnosti

v nedeljo, 26. 12. 2010, ob 16. uri 

v Kulturnem domu Vransko.

Lepo vabljeni.
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MIKLAVŽEVANJE
Prišel	 je	 mesec	 december	 –	 mesec	 drobnih	 pozor-
nosti	 in	 dobrih	 misli,	 ko	 si	 vsak	 zaželi,	 da	 se	 kdo	
spomni	 nanj,	 ga	 obišče,	 potolaži,	 mu	 izreče	 kakšno	
prijazno	besedo.	Vsi	dobro	misleči	 ljudje	uživamo	v	
tem	radostnem	času.	Otroške	očke	so	široko	razprte	v	
pričakovanju	Miklavža.	Se	še	spomnite	časov,	ko	smo	
mi	bili	otroci?	Nič	se	ni	spremenilo,	čeprav	pravimo,	
da	je	vse	drugače.	Radost	in	veselo	pričakovanje	sta		v	
tem	času	še	vedno	na	prvem	mestu.

Tudi	letos	je	Miklavž	na	Vranskem	razveselil	s	svojim	
obiskom	najmlajše.	Seveda	ni	pozabil	na	oskrbovance	

Doma	sv.	Rafaela.	V	spremstvu	ubranega	petja	angel-
cev	in	rožljanja	verig	parkeljcev	je	bilo	vzdušje	ravno	
pravšnje.	 Malce	 strahu	 pomešanega	 z	 dvomom,	 da	
morda	 	 le	niso	bili	dovolj	pridni!	Pa	-	 	kaj	neki	 je	v	
Miklavževi	vreči?
December	 je	mesec,	ko	 lahko	z	drobno	pozornostjo	
prižgete	majceno	lučko	v	marsikaterem	srcu.	Lučko,	
ki	bo	grela	v	dneh,	ko	nam	bo	kdaj	tudi	težko.	Bodite	
ČLOVEK	do	LJUDI	 in	prižgite	veliko	 tovrstnih	 luči	
-	nič	ne	stane.	To	je	tudi	nekaj	v	teh	časih.		Pa	imejte	
se	radi.

Biserka	Kutnjak

ADVENTNI VENEC
Člani	 župnijskega	 pastoralnega	 sveta	 smo	 tudi	 letos	
izdelali	 adventni	 venec,	 ki	 smo	 ga	 potem	 postavili	
pred	 župnijsko	 cerkev	 na	 Vranskem.	 	 V	 adventnem	
času	 nas	 	 adventni	 venec	 vabi	 k	 pripravi	 na	 božič.	
Vsak	teden	se	na	njem	prižge	po	ena	luč,	ki	ponazarja	
zvezdo	v	temi	sveta	-po	nas	naj	zasije	svetloba	neba.

Rafko	Novak

Miklavž je obdaril najmlajše

Člani pastoralnega sveta pri postavljanju adventnega venca

Novo leto je neznanec.
Prav lepo ga bo spoznati, mu zaupati, pa 

vendar ne preveč pričakovati.

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

Sabina na zmagovalnem odru

Sabina s sponzorji, trenerjem in starši

SABINA PREDOVNIK SREBRNA NA 
SVETOVNEM PRVENSTVU V JU-JITSU

V		soboto,	27.,	in	nedeljo,	28.	novembra,	je	v	ruskem	
mestu	Sankt	Peterburg	potekalo	svetovno	prvenstvo	v	
ju-jitsu	borbah	in	DUO-sistemu.	Tega	največjega	tek-
movanja	se	je	udeležila	slovenska	reprezentanca,	ki	jo	
je	 sestavljalo	 devet	 tekmovalcev,	 trije	 selektorji,	 trije	
sodniki,	zdravnik	 in	sedem	spremljevalcev	–	 trener-
jev.	Vsi	člani	naše	reprezentance	so	tudi	tokrat	doka-
zali,	da	so	vrhunsko	pripravljeni.	Ju-jitsu	klub	Aljesan	
iz	Šempetra	v	Savinjski	dolini	je	zastopala	Vranšanka	
Sabina	Predovnik	s	trenerjem	Primožem	Muhovicem	
iz	Prebolda.
Že	 v	 soboto	 je	 Slovence	 razveselil	 Benjamin	 Lah	 v	
kategoriji	 do	 94	 kg.	 V	 boju	 za	 bronasto	 medaljo	 je	
premagal	 Španca,	 aktualnega	 evropskega	 prvaka	 in	
letošnjega	zmagovalca	Sport	Accord	Combat	Games.	
Na	tem	svetovnem	prvenstvu	so	v	borbah	tokrat	dek-
leta	prevzela	stvar	v	svoje	roke,	bile	so	uspešnejše	od	
moških	kolegov.	V	nedeljo	 je	prva	nastopila	Tamara	
Strnad	v	kategoriji	do	62	kg	(Bushido,	Novo	mesto),	ki	
je	z	zelo	zanimivimi	in	napornimi	borbami	navdušila	
navijače.	 Premoč	 je	 morala	 priznati	 le	 Nizozemki	
Baars,	osvojila	je	srebrno	medaljo	ter	postala	svetovna	
podprvakinja	v	svoji	kategoriji.		
V	nedeljo	je	druga	stopila	na	tatami	Sabina	Predovnik,	
ki	je	bila	prvo	kolo	prosta,	žreb	pa	ji	je	v	drugem	kolu	
namenil	Grkinjo	Chatzopoulou,	katero	je	premagala	
s	full		iponom	(14	:	0),	kasneje	je	premagala	še	Nem-
ko	Oppelit	(17	:	6).	V	finalu	se	je	pomerila	z	odlično	
pripravljeno	Rusinjo	Allo	Paderino.	Takoj	na	začetku	
je	Sabina	povedla	z	2	:	0,	zatem	pa	je	Rusinja	izvedla	
urakeno		uchi	in	zadela	Sabino	v	nos,	za	kar	ni	bila	ka-
znovana.	V	nadaljevanju	je	Sabina	v	zelo	dobri	borbi	
poizkušala	 na	 različne	 načine	 spremeniti	 izid	 borbe	
sebi	 v	 prid,	 vendar	 je	 bila	 Rusinja	 ob	 rahli	 pomoči	
sodnikov	na	domačem	terenu	nepremagljiva.	Sabina	
je	 osvojila	 drugo	 mesto	 in	 srebrno	 medaljo	 ter	 tako	
postala	 svetovna	 podprvakinja	 v	 najtežji	 kategoriji	

+	 70	 kg.	 Srebrna	 medalja	 je	 za	 Sabino	 po	 zmagi	 na	
evropskem	prvenstvu	v	Podgorici,		osvojenem	tretjem	
mestu	na	Sport	Accord	Combat	Games	na	Kitajskem	
največji	uspeh	v	zadnjem	letu,	to	je	odkar	tekmuje	kot	
mladinka	v	članski	konkurenci.
Zadnja	 velika	 tekmovanja	 in	 dosežki	 na	 tem	 sve-
tovnem	 prvenstvu	 pomenijo	 izjemen	 rezultat	 naše	
članske	vrste	in	posebej	Sabine,	saj	lahko	rečemo,	da	
slovenski	ju-jitsu	sodi	v	sam	svetovni	vrh	tudi	zaradi	
nesebične	 	 pomoči	 posameznikov	 in	 podjetnikov	 in	
podpore	klubom	oziroma	posameznim	tekmovalcem.	
Veliko	podporo	športnemu	prizadevanju	in	Sabininim	
uspehom	 so	 občani	 Vranskega	 izrazili	 z	 veličastnim	
sprejemom	 	 dne	 1.	 12.,	 ki	 so	 ji	 ga	 pripravili	 Občina	
Vransko	in	podjetje	Brglez,	d.	o.	o.,	ter		Aida,	d.	o.	o.	
Vsem,	ki	 so	 jo	podpirali	 ali	 ji	drugače	pomagali	pri	
pripravah	 na	 ta	 velika	 tekmovanja	 ter	 jo	 pričakali	
ob	 veličastnem	 sprejemu	 na	 Vranskem,	 se	 Sabina	
najlepše	 zahvaljuje	 in	 vsem	 želi	 srečne	 in	 vesele	
božične	praznike	ter	zdravja	in	uspehov	v	novem	letu	
2011.

Albert	Predovnik	
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ZGODILO SE JE ...

NAŠ OBČAN PREJEL PUHOVO PRIZNANJE
V	torek,	23.	novembra	2010,	so	v	Cankarjevem	domu	
podelili	 najvišje	 državne	 nagrade	 za	 delo	 na	 znan-
stvenem,	raziskovalnem	in	razvojnem	področju.
Zoisove	nagrade	in	priznanja	za	izjemne	dosežke	na	
področju	 znanstveno-raziskovalne	 in	 razvojne	 de-
javnosti	 ter	 Puhova	 Priznanja	 za	 izume,	 razvojne	
dosežke	 in	 uporabo	 znanstvenih	 izsledkov	 pri	 uva-
janju	novosti	v	gospodarsko	prakso	podeljujejo	vsako	
leto	ob	obletnici	rojstva	barona	Žige	Zoisa.
Med	letošnjimi	dobitniki	je	bil	tudi	naš	občan	dr.	Ivan	
Jerman,	ki	je	skupaj	s	kolegi	raziskovalci	Kemijskega	
inštituta	in	podjetja	Helios	prejel	Puhovo	priznanje	za	
izum	»Uporaba	nanokompozitov	za	izdelavo	barv	za	
spektralno	selektivne	prevleke	za	absorberje	v	sončnih	
sprejemnikih«.	Skupino	raziskovalcev	so	poleg	Ivana	
Jermana	sestavljali	še	dr.	Matjaž	Koželj,	prof.	dr.	Boris	
Orel,	Miha	Steinbücher	in	Marjanca	Vodlan.

ZIMA SKOZI OBJEKTIV RAFKA NOVAKA

Ivo Jerman (prvi z desne) s kolegi raziskovalci
Vir: http://www.ki.si/novice/single-prikaz/novice/novica/prestizno-puhovo-priznanje-
je-prejela-skupina-raziskovalcev-s-kemijskega-instituta-in-podjetja-hel/

Kar kane z neba, je vzeti treba, 
kar svet nakloni, naj te ne zlomi, 
kar sam ustvariš, najprej podariš: 

tako kot pričeto, tako končano bo novo 
leto.

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,

so poti, ki vodijo v nova spoznanja 
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.
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ZKTŠ - KULTURA

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

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

TA VESELI DAN KULTURE 2010

Tako	kot	že	vrsto	let	doslej	smo	se	tudi	letos	odzvali	
pobudi	Ministrstva	za	kulturo	in	pripravili	prireditve	
od	dnevu	odprtih	vrat	v	slovenski	kulturi.	V	petek,	3.	
decembra,	smo	obiskovalce	 	brezplačno	popeljali	po	
gasilski	 in	 etnološki	 zbirki	 ter	 Schwentnerjevi	 hiši.		
Učence	 prvega	 razreda	 OŠ	 Vransko	 –	 Tabor	 smo	
povabili	na	ogled	pravljice	Ravbarjev	dnevnik	v	Sch-
wentnerjevo	 hišo.	 Otroci	 so	 se	 zelo	 vživeli	 v	 napeto	
pravljico	o	iskanju	zaklada,	ki	so	ga	na	koncu	odkrili	
prav	v	Schwentnerjevi	hiši.	Igralki	Katarina	in	Lucija	
Fužir	 sta	 predstavo	 ponovili	 kar	 trikrat,	 ob	 podpori	
OŠ	Vransko	–	Tabor	so	si	jo	ogledali	vsi	otroci		prve	
triade.	 Ker	 je	 bila	 v	 	 petek	 Schwentnerjeva	 hiša	 za-
sedena	cel	dopoldan,	smo	otrokom	vrtca	Vransko	in	
osnovnošolcem	višjih	razredov	ponudili	ogled	že	dan	
prej	in	tako	praznovali	Ta	veseli	dan	kulture	kar	dva	
dni	ter	zabeležili	preko	160	obiskovalcev.

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sreča se najprej razkrije v očeh, 
ker v njih najlepše sije njen smeh. 

 
 

Vesel in miren božič ter 
sreče, zdravja, kulture in športa polno leto 2011 

                 
                                                                         vam želi 

 
 

                                                      Zavod za kulturo,  
                                                    turizem in šport Vransko 

ABONMA 2010/2011 
 
V januarju vabimo: 
 

 sobota, 8. januar 2011, ob 10.00  
v Kulturnem domu Vransko 
lutkovna predstava  
ŠUŠKO  
Lutkovno gledališče Ljubljana 
 

 sobota, 15. januar 2011, ob 19.30  
v Kulturnem domu Vransko 
komedija  
KAKO PA TO DELAJO 
SOSEDJE 
KUD »ZARJA« Trnovlje - Celje 
 

 sobota, 18. januar 2011, ob 17.00 
v Domu II. slovenskega tabora v 
Ţalcu 
komedija 
ŢUPANOVA MICKA  
Slovensko ljudsko gledališče Celje 

 

 
 

 
 

KONCERT 
ANSAMBLA MIRA KLINCA 
 (ki je bil predviden 12. novembra 2010) 

 
 
 

 petek, 4. 2. 2011, ob 20. uri 
v Športni dvorani Vransko 

 
 
 
 
 

Veljajo vstopnice, ki ste jih kupili za 12. 11. 2010. 
 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sreča se najprej razkrije v očeh, 
ker v njih najlepše sije njen smeh. 

 
 

Vesel in miren božič ter 
sreče, zdravja, kulture in športa polno leto 2011 

                 
                                                                         vam želi 

 
 

                                                      Zavod za kulturo,  
                                                    turizem in šport Vransko 

ABONMA 2010/2011 
 
V januarju vabimo: 
 

 sobota, 8. januar 2011, ob 10.00  
v Kulturnem domu Vransko 
lutkovna predstava  
ŠUŠKO  
Lutkovno gledališče Ljubljana 
 

 sobota, 15. januar 2011, ob 19.30  
v Kulturnem domu Vransko 
komedija  
KAKO PA TO DELAJO 
SOSEDJE 
KUD »ZARJA« Trnovlje - Celje 
 

 sobota, 18. januar 2011, ob 17.00 
v Domu II. slovenskega tabora v 
Ţalcu 
komedija 
ŢUPANOVA MICKA  
Slovensko ljudsko gledališče Celje 

 

 
 

 
 

KONCERT 
ANSAMBLA MIRA KLINCA 
 (ki je bil predviden 12. novembra 2010) 

 
 
 

 petek, 4. 2. 2011, ob 20. uri 
v Športni dvorani Vransko 

 
 
 
 
 

Veljajo vstopnice, ki ste jih kupili za 12. 11. 2010. 
 

 
 

“Ravbarjev dnevnik” je navdušil najmlajše
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ABONMA 2010/2011

V	decembru	vabimo:

• sobota, 8. januar 2011, ob 10.00 
 v Kulturnem domu Vransko
	 lutkovna	predstava	
	 ŠUŠKO 
	 Lutkovno	gledališče	Ljubljana

•	 sobota, 15. januar 2011, ob 19.30 
 v Kulturnem domu Vransko
	 komedija	
	 KAKO PA TO DELAJO SOSEDJE
	 KUD	»ZARJA«	Trnovlje	-	Celje
•	 sobota, 18. januar 2011, ob 17.00
 v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu
	 komedija
	 ŽUPANOVA MICKA 
	 Slovensko	ljudsko	gledališče	Celje

ZKTŠ - KULTURA 

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

  
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. 

__________ 
 

SMUČANJE V TURACHER HOEHE 
 

V soboto, 22. 1. 2011, ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski izlet z Vranskega v 
smučarsko središče Turracher Hoehe. 
 
Cena na osebo: 

 odrasli/mladina: 45 EUR 
 otroci (1996-2004): 29 EUR 

 
Prijave zbiramo do 19. 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. 
 
Prijave na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749. 

1 | S t r a n  
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MEDENI ZAJTRK TUDI V VRTCU VRANSKO

Zakoni,	ki	veljajo	v	čebeljih	družinah,	so	lahko	zgled	
za	vse	nas.
Spoštovanje,	 pripadnost,	 odgovornost	 do	 lastnih	 in	
skupnih	nalog	so	temelji	za	njihovo	preživetje.	In	so	
temelji	za	preživetje	narave.	
Prej	ko	bomo	to	spoznali	tudi	ljudje,	večja	je	možnost,	
da	rešimo	ta	naš	svet.
Ker	nam	ni	vseeno	za	naš	planet,	našo	državo,	naš	kraj	
in	ne	nazadnje	tudi	ne	za	lastno	zdravje,	se	vsako	leto	
tudi	naš	vrtec	priključi	dobrodelno-izobraževalni	ak-
ciji	»En	dan	za	zajtrk	med	slovenskih	čebelarjev«,	ki	
ga	izvedemo	skupaj	z	g.	Janezom	Kropivškom.	Letos	
se	nam	je	iz	Občine	Vransko	pridružila	ga.	Jadranka	
Kramar	 in	 tako	 prenesla	 	 sporočilo,	 da	 podpirajo	
tovrstno	delo.	
Vsako	leto	se	trudimo,	da	izvemo	kaj	novega	o	čebelah,	
letos	smo	si	pogledali		plesni	nastop	oddelka	4–5	let	
starih	otrok	pod	mentorstvom	ge.	Monike	 in	ge.	Li-
dije,	dan	prej	pa	ustvarjali	na	delavnicah	na	to	temo.	
Iz	vsega	nastalega	materiala	smo	oblikovali	razstavo,	
ki	 je	 nazorno	 prikazovala,	 kako	 otroci	 dojemajo	 to	
pomembno	tematiko.		

Dan,	ki	smo	ga	načrtovali	z	g.	Janezom,	smo		zaokrožili	
z	degustacijo	različnih	vrst	medu	...	»Mmmmmm	…	
bilo	je	sladko,«	se	je	odvijalo	v	glavah	otrok,	odrasli	pa	
smo	 dodali:	 »Naj vzgajajo lepe in bogate izkušnje, 
naj zakoni narave kažejo pravo pot.«

Za	vrtec	Vransko	zapisala:	Mojca	Brglez,	pom.	rav.

VRANIN GLAS - Strani OŠ VranSkO - tabOr

SVETOVNI DAN STRPNOSTI V VRTCU

Generalna	skupščina	Združenih	narodov	je	leta	1996	
16.	november	razglasila	za	mednarodni	dan	strpnosti.
Nestrpnost	se	večinoma	pojavlja	kot	posledica	neved-
nosti	in	strahu	pred	nečim	novim	ali	neznanim	(tuja	
kultura,	druga	religija,	politična	pripadnost	…).	Sred-
stva	 za	 odpravljanje	 nestrpnosti	 so	 izobraževanje,	
vzgajanje	in	ozaveščanje	o	drugačnosti.	
V	 vrtcu	 Vransko	 smo	 16.	 november	 obeležili	 tako,	
da	smo	del	dopoldneva	z	otroki	drugega	starostnega	
obdobja	 namenili	 svetovnemu	 dnevu	 strpnosti.	 Za	
uvod	sta	strokovni	delavki	ga.	Monika	in	ga.	Darja	s	
pripovedovanjem	in	z	igro	predstavili	poučno	zgodbo	
»Veveriček	posebne	sorte«,	ki	jo	je	napisala	Svetlana	
Makarovič.	

Z	otroki	smo	ob	pogovoru	ugotovili,	da	smo	vsi	med 
sabo drugačni	(po	barvi	las,	barvi	oči	…)	ampak	vsi 
enako pomembni.	
Izvedli	 smo	 tudi	 »fit	 didaktične	 gibalne	 igre«,	 ki	
vključujejo	 TIMSKO	 HARMONIJO	 (reševanje	
vedenjske	in	vsebinske	problematike).

Za	 konec	 našega	 druženja	 smo	 izdelali	 še	
»MAVRIČNO	DREVO«,	ki	z	mavrico	drevesnih	lis-
tov	simbolizira	medsebojno	drugačnost,	različnost	in	
nujnost	sožitja	med	vsemi.

Naj	 za	 konec	 omenim,	 da	 je	 svetovni	 dan	 strpnosti	
lahko	 priložnost	 za	 vse	 nas,	 da	 pričnemo	 vzgajati	
medsebojno	strpnost	in	spoštovanje	drugačnosti.
	 	 	 	 Monika	Bergant
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KULTURNI DAN V LJUBLJANI
Učenci	1.,	2.	in	3.	razreda	so	19.	10.	2010	kulturni	dan	
preživeli	v	Lutkovnem	gledališču	Ljubljana.	Ogledali	
so	si	glasbeno	predstavo	IZGUBLJENI TON.
Med	 predstavo	 so	 učenci	 skozi	 zanimivo	 zgodbo	
spoznali	glasbila,	izdelana	iz	različnih	materialov	in	
uporabnih	predmetov.	
Po	predstavi	so	igralci	glasbila	tudi	predstavili.	Prav	
to	pa	je	bilo	učencem	najbolj	zanimivo.	

Mateja	Hleb
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SREČANJE V MAVRICI – SREČANJE V TURČIJI
Na	Osnovni	šoli	Vransko	-	Tabor	že	drugo	šolsko	leto	
poteka	 mednarodni	 projekt	 Comenius	 šolska	 part-
nerstva	z	naslovom	»Srečajmo	se	v	mavrici«.	Sredstva	
smo	 pridobili	 v	 okviru	 programa	 za	 vseživljenjsko	
učenje,	 ki	 ga	 financira	 Evropska	 komisija.	 Pri	 orga-
nizaciji	tokratnega	obiska	nam	je	prijazno	priskočila	
na	pomoč	še	Adria	Airways,	ki	nam	je	omogočila	na-
kup	letalskih	kart	po	izjemno	ugodni	ceni.	

Kljub	temu	da	so	priprave	na	izmenjave	izjemno	na-
porne	in	odgovornost	učiteljev,	ki	spremljajo	učence,	
velika,	 zadovoljstvo	 in	 izjave	 učencev	 odtehtajo	 vse.	
Ko	samozavestno	stopijo	pred	občinstvo	 in	 izpeljejo	
svoje	predstavitve	v	tujem	jeziku,	žarečih	oči	zapojejo	
ter	 zaplešejo,	 so	 pozabljena	 vsa	 zgodnja	 jutra	 vaj	 in	
priprave	po	pouku.
Tokrat	 smo	 se	 odpravili	 v	 Turčijo	 Tina	 Ocvirk,	
Lana	 Križnik,	 Aleš	 Lesjak,	 Matic	 Svet	 ter	 učiteljici	
Tina	 Golob	 in	 Mateja	 Todorovski.	 Pripravili	 smo	
bogat	program,	ki	 je	obsegal	predstavitve	slovenskih	
turističnih	 znamenitosti,	 Schwentnerjeve	 hiše	 ter	
tipične	 slovenske	 družine.	 Vse	 predstavitve	 so	 bile	
podprte	s	prezentacijami,	ki	so	bile	pripravljene	pod	
mentorstvom	 učiteljice	 angleščine	 Natalije	 Kocijan.	
Znova	smo	plesali	pod	taktirko	učiteljice	plesa	Mire	
Les,	 odmevale	 pa	 so	 tudi	 slovenske	 narodne	 pesmi,	
ki	 smo	 jih	 vadili	 pod	 mentorstvom	 učiteljice	 glasbe	
Vanje	Govek.
Pred	odhodom	se	je	pojavilo	nekaj	treme.	

»Vem,	 da	 bo	 ta	 teden	 naporen,	 ampak	 potrudil	 se	
bom,	da	bom	predstavil	Slovenijo	na	najboljši	način.«	
Matic	Svet

Z	 učenci	 turške	 šole	 Hürriyet	 ilköğretim	 okulu	 smo	
znova	 preživeli	 nekaj	 nepozabnih	 dni	 in	 sklenili	
mnoga	nova	prijateljstva.	Razveselili	so	se	kap	z	napi-
som	Slovenija,	ki	so	nam	jih	prijazno	odstopili	v	pod-
jetju	 Giga	 sport	 iz	 Celja,	 ter	 navijaških	 šalov,	 darila	
podjetja	Hervis,	d.o.o.	 iz	Celja.	Vsi	otroci	šole	pa	so	
bili	 obdarjeni	 z	 mnogimi	 drobnimi	 pozornostmi,	 ki	
so	jih	prispevali	učitelji	naše	osnovne	šole.	Vsem,	ki	
so	nam	omogočili	narisati	nasmeh	na	obrazih	turških	
otrok,	 se	 od	 srca	 zahvaljujemo.	 Kot	 so	 zapisali	 naši	
učenci:	

»Ljudje	tam	so	zelo	prijazni.	Všeč	mi	je	njihov	odnos	
do	soljudi	in	pa	tudi	način	življenja,	kajti	cenijo	vsako	
malenkost,	ki	so	je	deležni.«	Aleš	Lesjak
Ob	koncu	našega	druženja	so	učenci	razmišljali:
»Mogoče	je	bilo	štiri	dni	bivanja	pri	družini	res	pre-
malo,	a	dosti,	da	sem	spoznala	njihov	način	življenja	
in	 njihovo	 preprostost.	 Ob	 prihodu	 domov	 in	 ob	
ponovnem	 doživljanju	 vsega	 doživetega	 se	 mi	 je	
potrdilo	dejstvo:	manj	kot	ljudje	imajo,	bolj	so	rado-
darni.«	Tina	Ocvirk
»Tega	potovanja	ne	bom	nikoli	pozabila.	Zapomnila	
si	 bom	 družino,	 učitelje	 in	 nasploh	 Širnak.	 Komaj	
čakam	maj,	da	se	še	enkrat	vidimo.	Upam,	da	ne	bomo	
nikoli	pozabili	drug	drugega.«	Lana	Križnik
Tudi	 učitelji	 upamo,	 da	 bo	 tako,	 saj	 so	 temu	 takšne	
vrste	projektov	tudi	namenjene.

Pripravila:	Mateja	Todorovski
Fotografije:	Tina	Golob



15

UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

V	teh	mrzlih	dneh,	ko	je	temperatura	močno	pod	
ničlo,	 vranske	 vezilje,	 ki	 delujejo	 pod	 okriljem	
društva	 Univerza	 za	 tretje	 življenjsko	 obdobje	
Vransko,	 pridno	 izpopolnjujejo	 svoje	 spretnosti,	
da	bodo	svoje	izdelke	predstavile	v	lastni	razstavi.
Veselimo	se,	da	so	spretnosti,	ki	so	jih	poznale	naše	
babice,	v	naši	občini	ponovno	zaživele.	Ravno	tako	
nas	veseli,	da	 je	starejša	populacija	našla	veselje	v	
pridobivanju	 novih	 znanj	 in	 prijetno	 počutje	 ob	
druženju.
Ob novem letu 2011 želim vsem članom naše 
univerze mnogo zdravja in osebne sreče in seve-
da PRIDRUŽITE SE NAM!
	 Vlado	Rančigaj,

predsednik	Društva
Univerza	za	tretje	življenjsko	obdobje

KOŠARKARSKO DRUŠTVO VRANI VRANSKO
Novo	leto	je	pred	vrati	in	Vrani	smo	zaključili	s	prvo	
polovico	letošnje	sezone	(zaostalo	tekmo	prvega	dela	
bomo	 odigrali	 8.januarja	 v	 Nazarjah).	 V	 dosedanjih	
desetih	 tekmah	 smo	 zbrali	 štiri	 zmage	 in	 zasedamo	
7.	mesto	na	lestvici	(v	naši	skupini	Vzhod	nastopa	12	
ekip).	S	prikazanim	smo	lahko	zadovoljni,	saj	smo	v	
primerjavi	z	lansko	sezono	naredili	velik	korak	naprej,	
kar	se	kaže	na	več	področjih.	Kot	prvo	velja	omeniti,	
da	 smo	 z	 zadnjo	 domačo	 zmago	 proti	 ekipi	 Union	
Olimpija	mladi	že	 izenačili	 število	zmag	po	končani	
sezoni	 2009/10.	 Prav	 tako	 je	 opaziti	 vedno	 več	
domačih	ljubiteljev	košarke,	število	le-teh	se	z	vsako	
tekmo	povečuje	in	približuje	stotici.	Napredek	kažejo	
tudi	mlajši	Vrani,	trenutno	jih	trikrat	tedensko	pridno	
trenira	 že	 devetnajst,	 v	 decembru	 pa	 bodo	 odigrali	
tudi	prve	prijateljske	tekme	v	tem	šolskem	letu.
Kljub	vsemu	pa	imamo	v	društvu	občutek,	da	še	nis-
mo	rekli	zadnje	besede	in	nameravamo	svoje	delovan-
je	 dvigniti	 še	 na	 višjo	 raven.	 Veseli	 smo,	 da	 imamo	
podporo	Občine	Vransko,	brez	katere	društvo	sploh	
ne	bi	imelo	možnosti	za	delovanje	in	razvoj.	Zahvala	
gre	tudi	vsem	gledalcem,	ki	nas	prihajajo	spodbujat	na	
tekme	in	skrbijo	za	dobro	vzdušje	na	tribunah	Vrane.	
Hvala	g.	Stojanu	Golobu,	ki	poskrbi	da	smo	po	vsaki	

domači	tekmi	lepo	postreženi.	Posebna	zahvala	vsem	
sponzorjem,	ki	jih	sicer	ni	na	pretek,	so	pa	zaradi	tega	
toliko	bolj	cenjeni.
Košarkarji	 Vranskega	 želimo	 vsem	 bralcem	
Občinskega	 informatorja	 vesel	 december	 in	 srečno	
novo	leto.	Se	vidimo	v	letu	2011!

Žan	Ocvirk

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Vezilje pri delu

Mlajši Vrani med treningom
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OB TEDNU KARITAS
	V	današnjem	času	smo	ljudje	prezaposleni.	Služba,	
dom,	družina,	morda	še	prijatelji.	Seveda	ne	nujno	
v	 tem	 vrstnem	 redu.	 Kakor	 kdo.	 Za	 to	 si	 še	 vza-
memo	čas.	Tisti	malce	bolj	»aktivni«	še	šport,	rek-
reacija,	take	in	drugačne	aktivnosti	in	konjički,	ki	
zapolnjujejo	naš	preostali	prosti	čas.			
Nekateri	 pa	 v	 tem	 materialistično	 naravnanem	
svetu	 še	 najdemo	 čas	 za	 stvari,	 	 ki	 jih	 počnemo	
brezplačno.	Preprosto	zato,	ker	je	prav.		Obiščemo	
koga,	ki	 so	nanj	pozabili,	 tako	ali	drugače	…	Za-
vijemo	v	Naš	dom,	tako	mimogrede	na	kavico,	na	
klepet.	Koga,	ki	sam	ne	zmore	več,	peljemo	na	spre-
hod.	Prisluhnemo		 izpovedi	razočaranega	človeka	
in	mu	skušamo	svetovati,	pomagati.	Skušamo	biti	
na	 voljo,	 ko	 nas	 kdo	 potrebuje	 …	 Obiskujemo	
najstarejše	 krajane,	 zbiramo	 in	 urejamo	 oblačila,		
poskušamo	z	besedo	in	dejanji	pomagati	družinam	
v	stiski,	zbiramo	ozimnico	in	še	bi	lahko	naštevali	
…	 Preprosto	 zato,	 ker	 nam	 ni	 vseeno	 za	 soljudi.	
Vsega	tega	ne	bi	mogli	početi	brez	pomoči	in	pod-
pore	 mnogih	 dobrih	 ljudi.	 Hvala	 vam	 za	 vsako	
najmanjšo	 pozornost,	 vaš	 dar	 ali	 za	 spodbudno	
besedo.	
Izdelovali	 smo	 	 adventne	 venčke	 in	 vanje	 vpletli	
ljubezen	 in	 razumevanje,	 mir	 za	 vse	 ljudi.	 Da	 ste	
jih	 lahko	 z	 blagoslovom	 našega	 Gospoda	 odnesli	
na	svoje	domove.
Vsi,	 ki	 delamo	 tako,	 ugotavljamo,	 da	 smo	 v	 svoji	
notranjosti,	 z	 vsakim	 dobrim	 delom	 malce	 boljši	
ljudje.	 Še	 veliko	 dobrih	 del	 bo	 potrebno	 opraviti,	
morda	 spremeniti	 miselnost	 nas	 ljudi,	 da	 bomo	
ljudje	zaživeli	v	slogi,	medsebojnem	zaupanju,	ra-
zumevanju	in		sočutju.	Pridružite	se	nam.

Helena	Golob

ŠPORTNO DRUŠTVO VRANSKO
Po	 večletni	 tradiciji	 se	 vsako	 prvo	 soboto	 v	 de-
cembru	 zberemo	 ženske,	 ki	 se	 rekreativno	 ukvar-
jamo	z	odbojko	in	ta	turnir	v	odbojki	imenujemo	
Miklavžev	 turnir.	 Družijo	 nas	 skupne	 radosti	 in	
veselje	do	odbojke,	zabave,	prijateljstva	…
Letos	 se	 je	 turnirja	 udeležilo	 pet	 ekip	 -	 ekipe	 iz	
Braslovč,	 Prebolda,	 Celja,	 Šmartnega	 pri	 Slovenj	
Gradcu	 in	 Vranskega.	 Pokal	 za	 prvo	 mesto	 si	 je	
priigrala	 ekipa	 iz	 Braslovč,	 Celjanke	 so	 osvojile	
drugo	mesto	in	tretja	 je	bila	ekipa		Šmartnega	pri	
Slovenj	Gradcu.	Domačinke	smo	bile	četrte. 	
Na	turnirju	velja	načelo	‘fair	play’,	tako	da	se	je	igra-
la	dobra,	lepa	odbojka	in	bilo	je	pravo	prijateljsko	
vzdušje.	 Po	 koncu	 turnirja	 je	 Miklavž	 kot	 vsako	
leto	obdaril	vse	udeleženke	turnirja	s	praktičnimi	
darili.	Poslovile	smo	se	z	lepimi	željami	in	obljubo,	
da	se	drugo	leto	zopet	srečamo.

SREČNO	2011!
Vesna	Pider
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Najbolj vzvišena prijateljstva
nimajo v sebi nič trgovskega;

nasprotno, temeljijo na požrtvovalnosti.
Ne pričakujejo niti si ne želijo

povračila darov ali uslug. 
Nobenega mernika prijateljstva 

za mernik podpore.

(Sarah B. Cooper)

Rdeči	 križ	 je	 nevladna	 človekoljubna  organizacija,	 ki	 deluje	 v	
skladu	 z	 ženevskimi	 konvencijami	 in	 dodatnima	 protokoloma	
k	ženevskim	konvencijam	o	zaščiti	 žrtev	 spopadov	 ter	 sklepih	
mednarodnih	konferenc	Rdečega	križa.	
Letos	mineva	100	let	od	smrti	Jeana Henri Dunanta,	švicarskega	
mirovnika	in	humanista,	rojenega	v	Ženevi.	Dunantu	se	je,	ko	
je	bil	očividec	bitke	pri	Solferinu	v	Italiji,	kjer	 je	videl	ranjene	
vojake,	 ki	 niso	 imeli	 nobene	 pomoči,	 porodila	 zamisel,	 da	 bi	
ustanovil	organizacijo,	ki	bi	nevtralno	pomagala	vsem	ranjenim	
vojakom.	Zamisel	se	je	1863	uresničila	v	podobi	Rdečega	kriţa.	
Nobelovo	nagrado	za	mir	 je	prejel	 leta	1901	 skupaj	 s	Frédéri-
com	 Passyjem.	 Obletnica	 njegovega	 rojstva,	 8.	 maj,	 velja	 za	
mednarodni	dan	Rdečega	kriţa.	
V	skladu	s	temeljnimi	mednarodnimi	načeli,	ki	so	opredeljeni	
tudi	v	Statutu	Rdečega	križa	Slovenije	in	Območnega	združenja	
Rdečega	križa	Žalec,	ki	so	humanost,	nepristranskost,	nevtral-
nost,	 neodvisnost,	 prostovoljnost,	 enotnost	 in	 univerzalnost,	
pomagamo	 pri	 preprečevanju	 in	 lajšanju	 stisk	 ljudi,	 zaščiti	
življenja	in	zdravja,	krepitvi	gibanja	za	zdravo	življenje	ter	var-
ovanju	in	spoštovanju	človekovih	pravic.	
Območno	 združenje	 Rdečega	 križa	 Žalec	 je	 eno	 izmed	 56-ih	
območnih	združenj,	ki	 sestavljajo	Rdeči	križ	Slovenije.	Deluje	
na	področju	šestih	občin:	Žalec,	Braslovče,	Polzela,	Prebold,	Ta-
bor	in	Vransko.	Svoj	sedež	ima	na	Šlandrovem	trgu	20	a	v	Žalcu.	
Območno	 združenje	 Žalec	 svojih	 nalog	 ne	 bi	 moglo	 izpel-
jati	 brez	 številnih	 prostovoljcev	 v	 Krajevnih	 organizacijah	
Rdečega	 križa,	 ki	 so	 ustanovljene	 kot	 oblika	 dela	 na	 terenu,	
praviloma	 v	 skladu	 z	 organiziranostjo	 lokalne	 skupnosti.	
Na območju  Območnega	združenja	Rdečega	križa	Žalec	deluje	
16	krajevnih	organizacij		Rdečega	križa.	Ena	od	teh	je	tudi	Kra-
jevna	organizacija	Rdečega	križa	Vransko.	
Del	 naših	 programov	 so	 programi	 po	 javnem	 pooblastilu	
države,	kar	v	praksi	pomeni:
• Krvodajalstvo	 (V	 Sloveniji	 daruje	 kri	 okoli	 5	 odstotkov	

prebivalcev.	 Da	 zadostimo	 potrebam	 zdravstva	 po	 krvi,	
potrebujemo	dnevno	okoli	400	krvodajalk	in	krvodajalcev,	
na	leto	zberemo	okoli	45.000	litrov	krvi,	kar	pomeni,	da	se	
na	leto	opravi	približno	100.000	odvzemov	krvi.)

• Darovanje organov	 (Območno	 združenje	 Rdečega	 križa	
Žalec	 je	 pooblaščena	 organizacija	 za	 zbiranje	 pristopnih	
izjav	 darovalcev.	 Opredelitev	 za	 darovanje	 organov	 pa	 se	
nato	zapiše	na	kartico	zdravstvenega	zavarovanja.)

• Prva pomoč	(Še	vedno	je	prva	medicinska	pomoč	in	druge	
aktivnosti	ob	naravnih	 in	drugih	nesrečah	ena	 izmed	os-
novnih	dejavnosti	Rdečega	križa.
Najštevilnejše	usposabljanje	prve	pomoči	v	skladu	z	javn-
im	 pooblastilom,	 ki	 izhaja	 iz	 Zakona	 o	 varnosti	 v	 cest-
nem	prometu	so	tečaji	in	izpiti	iz	prve	pomoči	za	bodoče	
voznike.)	

• Preverjanje ekip RKS in civilne zaščite iz prve pomoči	
(Skupaj	z	Upravo	za	zaščito	 in	reševanje	 je	vsako	 leto	or-
ganizirano	regijsko	preverjanje	ekip	PP	RKS	in	CZ.)

• Poizvedovalna dejavnost	 (V	 skladu	 z	 javnim	 pooblasti-
lom	 vodimo	 poizvedovanja	 o	 osebah	 pogrešanih	 zaradi	
vojnih	 dogodkov	 in	 sodelujemo	 pri	 združevanju	 družin	

ter	izdajanju	potrdil	o	bivanju	v	ujetništvu,	izseljenstvu	in	
taboriščih	med	drugo	svetovno	vojno	in	osamosvojitveno	
vojno.)

Skupaj	 s	 krajevnimi	 organizacijami	 rdečega	 križa,	 tudi	 s	 Kra-
jevno organizacijo Rdečega križa Vransko,	 pa	 izvajamo	 tudi	
humanitarne	 programe,	 ki	 so	 namenjeni	 predvsem	 družinam	
z	otroki,	družinam	 in	vsakemu	posamezniku,	ki	 se	 znajdejo	v	
socialni	težavi	in	ob	tem	doživljajo	stiske.
• Socialna dejavnost	(prehrambeni	paketi	in	hrana	iz	inter-

vencijskih	zalog	EU,	pralni	prašek,	higienski	pripomočki,	
obleka	 in	 obutev,	 nakup	 šolskih	 potrebščin,	 letovanje	 so-
cialno	ogroženih	otrok	in	starih	na	Debelem	Rtiču),	

• Skrb za boljšo kakovost življenja starejših	 (postaje	 RK	
-	merjenja	krvnega	 tlaka,	holesterola	 in	sladkorja,	preda-
vanja	oziroma	različne	delavnice	z	različno	zdravstveno	ali	
socialno-varstveno	vsebino;	srečanja	starih,	bolnih,	osam-
ljenih	in	invalidov,	obiski	po	domovih	preko	celega	leta),

• Varovanje in krepitev zdravja	 (zdravstveno	vzgojna	pre-
davanja,	delo	po	šolah,	ozaveščanje	o	AIDSu	ob	01.	decem-
bru,	zdravstveno	vzgojna	aktivnost	po	KO	RK,	prostovoljci	
in	mladi)

• Druge dejavnosti,	priložnostne	akcije,	humanitarne	akcije	
z	 namenom	 pridobivati	 čim	 več	 sredstev	 za	 izvajanje	 so-
cialnih	dejavnosti.	

Rdeči	križ	ima	dolgoletno	zgodovino	in	s	svojim	humanitarn-
im	poslanstvom	vsako	leto	pripomore	k	reševanju	osebnih	stisk	
in	 težav	 posameznikov,	 na	 katere	 se	 aktivno	 odzove	 v	 tistem	
trenutku,	ko	je	stiska	ali	težava	zaznana.	
Zaradi	 spoštovanja človeka	 in	 njegove	 dostojanstvenosti	 de-
lujemo	 po	 načelih,	 ki	 so	 zapisana	 v	 uvodu.	 In	 nepristransko	
skrbimo,	da	se	imajo	možnost	v	naše	programe	vključiti	vsi,	ki	
pomoč	 potrebujejo.	 Res	 pa	 je,	 da	 je	 kapacitet	 in	 tudi	 sredstev	
pri	 posameznih	 programih	 premalo,	 da	 bi	 lahko	 vsi	 naenkrat	
koristili	 te	 programe.	 Zato	 po	 načelu	 nevtralnosti	 in	 neod-
visnosti,	 pa	 vendar	 z	 dobrim	 sodelovanjem	 ves	 čas	 skrbimo,	
da	 ima	možnosti	programe	koristiti	čim	več	 ljudi,	po	vrstnem	
redu,	brez	možnosti	prikrajšanosti	kogarkoli.	
Načelo	prostovoljnosti	je	v	naši	organizaciji	najpomembnejše,	
saj	brez	prostovoljcev	in	njihovega	dela,	tako	na	območni	ravni,	
kot	tudi	na	ravni	krajevnih	organizacij,	programi	ne	bi	bili	 iz-
vedeni	v	takšnem	obsegu,	kot	so,	in	predvsem	tako	kvalitetno.	
Zbujanje	 solidarnosti	 in	 senzibiliziranje za sočloveka	 je	
naloga	naše	organizacije	in	s	tem	širimo	vrednote,	ki	jih	sodo-
bni	čas,	krize	in	razvrednotenje	družbe	goltajo	vase.	Zato	samo	
enotnost	lahko	pripomore	h	tako	kvalitetni	izvedbi	programov,	
kot	je	bilo	to	v	tem	iztekajočem	letu.	
Veseli	bomo,	če	se	nam	boste	pridružili	kot	prostovoljec,	veseli	
bomo,	če	se	boste	udeležili	naših	aktivnosti,	ki	jih	pripravljamo	
v	Občini	Vransko	za	vse	vas,	prav	tako	pa	bomo	veseli,	če	naših	
programov	ne	boste	potrebovali,	potem	vemo,	da	 ste	dobro,	a	
kljub	vsemu	ste	vseeno	vabljeni	med	nas.	
Ko	vas	bomo	morebiti	obiskali,	vam	ponudili	naš	koledar,	vas	
pozdravili	 in	 vam	 zaželeli	 lepo	 leto,	 ki	 je	 pred	 nami,	 nam	 ne	
zaprite	vrat,	saj	vsak	prispevek,	ki	ga	zberemo	na	takšen	način,	
vrnemo	tistim,	ki	ga	potrebujejo.	Hvala	vam	že	vnaprej	za	vašo	
dobro	voljo	in	seveda	za	dosedanje	sodelovanje.	

Želimo, da vam bo prihajajoče leto 2011 milo in dobrotljivo. Če 
pa se sreča odvrne, potem bodite gotovi, da smo tukaj, da vam 
želimo stopiti naproti ter vam podati svojo roko pomoči. 

Za	Območno	združenje	Rdečega	križa	Žalec,
Krajevno	organizacijo	RK	Vransko

Darja	FIŠER,	predsednica	OZ	RK	Žalec

Podatki	organizacije:
Območno	združenje	Rdečega	križa	Žalec

Krajevna	organizacija	RK	Vransko
Šlandrov	trg	20	a

3310	Žalec
DŠ:	26129922

MŠ:	5149258000
Mobilni	telefon:	041-601-751	

Telefon:	03-571-66-16	
TRR,	odprt	pri	Banki	Celje:	06000-0007474828
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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 | 

Spoštovani, 
 
naše življenje je stkano iz mnogih drobnih, v mozaik sestavljenih trenutkov, ki dajejo bivanju svoj čar. 
V želji, da sta tudi knjižnica in knjiga tisti, za kateri si radi vzamete „trenutek“, se vam zahvaljujemo za 
dosedanje prijetno druženje ter vas vabimo, da ostanete naši prijatelji tudi v bodoče. Za tiste, ki pa še 
niste odkrili poti do nas, vam ponujamo nekaj fotografskih utrinkov s prireditev v naši knjižnici. 
 
 
 

Bukvarne, literarne ure v Našem domu, razstave, potopisna in druga predavanja, predstavitve knjig, 
pravljične ure s poustvarjanjem, ustvarjalne delavnice, vrtec na obisku, knjižne uganke in križanke ... so 
stalne spremljevalne dejavnosti v knjižnici. 

                                                          
 

Mir in notranja uglašenost naj vas spremljata v božičnih praznikih; 
v mozaiku novega leta pa naj se svetijo biseri: zdravje, sreča in ljubezen. 

Vaša knjižnica 
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NAPOVEDNIK

 

 

 NAPOVEDNIK DOGODKOV   
DECEMBER 2010/ JANUAR 2011 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

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 

26. 12. 
16.00 

Občinska proslava 
26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN  

                      ENOTNOSTI         

Kulturni dom  

Vransko 
Občina Vransko 

30. 12. 
16.00 

Otroška predstava 
DEDKOVE SKRBI 

Kulturni dom  

Vransko 
Mali oder in  

ZKTŠ Vransko 

8. 1. 
10.00 

Otroški abonma 
ŠUŠKO 

Kulturni dom  

Vransko 
ZKTŠ Vransko 

8. 1. 
5.00 

Smučanje 
MOKRINE/NASSFELD 

odhod  izpred 
ŠD Vransko 

ZKTŠ Vransko 

15. 1. 
   19.30 

Gledališki abonma 
KAKO PA TO DELAJO SOSEDJE 

Kulturni dom  

Vransko  
ZKTŠ Vransko 

18. 1. 
17.00 

Mladinski abonma 
ŽUPANOVA MICKA 

Dom II. 

slovenskega  tabora 

Ţalec 

ZKTŠ Vransko  
v sodelovanju z  

ZKŠT Ţalec 

22. 1. 
5.00 

Smučanje 
TURRACHER HOEHE 

odhod  izpred 
ŠD Vransko 

ZKTŠ Vransko 

 
 
 
 
 

 
RECEPT ZA LETO 2011 

 
Vzemite dvanajst mesecev, jih natančno očistite vsake grenkobe, skoposti, malenkosti in strahu ter 
razdelite vsak mesec na trideset oziroma enaintrideset delov, tako da bo vse skupaj zadostovalo za 
eno leto. 
 
Vsak dan posebej vzemite eno do dve tretjini veselja in humorja. Dodati je treba tri zvrhane ţlice 
optimizma, ţličko strpnosti, zrnce ironije in ščepec obzirnosti. Vse bogato prelijte z ljubeznijo. 
Pripravljeno jed okrasite še s šopki malih pozornosti in z vedrino servirajte. 




