68

ˇ
OBCINSKI
INFORMATOR

zkts.vransko@gmail.com, obcina.vransko@vransko.si, www.vransko.si, maj 2011

Mesec maj je zaznamovalo
praznovanje
občinskega praznika

VSEBINA

IZ VSEBINE
stran 3
ZGODILO SE JE …
Praznovali smo občinski praznik
Intervju z Vladom Rančigajem
stran 9
ZKTŠ – KULTURA
stran 10
ZKTŠ – ŠPORT
stran 11
VRANIN GLAS - STRANI OŠ VRANSKO – TABOR
Festival gledaliških sanj
Naravoslovni dan na ekološki kmetiji
Bili smo v Kekčevi deželi
Team building – timsko delo
stran 18
NE SPREGLEJTE
Način prijave škode po divjadi
stran 19
IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Pohod vranskih planincev po Črnih hribih
Ta pesem je tudi zate
stran 22
KNJIŽNIČNA STRAN
stran 23
NAPOVEDNIK
stran 23
PISMA BRALCEV
OBČINSKI
INFORMATOR
OBČINSKI INFORMATOR
številka 67
številka
68

Vransko, 29. 4. 2011

Vransko,
31. 5. 2011Vransko 134, Vransko
Naslov uredništva:
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11

Naslov
uredništva:
Vransko 134, Vransko
e-pošta:
informator@vransko.si,
Izdajatelj:
ZKTŠ
Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
Odgovorna
urednica: Suzana Felicijan Bratož
e-pošta:
zkts.vransko@gmail.com
Oblikovanje: Studio Smart Design
Izdajatelj:
ZKTŠ Vransko
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Odgovorna
urednica:
Naklada: 1000
izvodovSuzana Felicijan Bratož
Oblikovanje:
Studio
Design
Fotografije: Arhiv
OŠSmart
Vransko
– Tabor in ZKTŠ
Vransko,
MojcaDikplast,
Hrastnik, d.
Biserka
Tisk:
Tiskarna
o. o., Kutnjak.
Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhiva OŠ Vransko – Tabor in ZKTŠ
Vransko, Tone Tavčar, Tina Presekar, Franc Sušnik,
Vlado Rančigaj, Franc Goropevšek, Jožica Pečovnik,
Slava Škrabar, Brigita Miklavc, Damijana Podbregar, Mateja Remic, Brina Krašovec, Valerija Jerman.

2

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri
Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569.
Glasilo
prejmejo
vsa jegospodinjstva
v medijev
Občini
Občinski
informator
vpisan v razvid
Vransko
brezplačno,
v
prosti
prodaji
se
ne
prodaja.
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno
Naslednja številka izide 31. 5. 2011. Prispevke
št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v
zbiramo do 15. 5. 2011 na elektronski naslov:
Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
informator@vransko.si.
ne prodaja.
Naslednja številka izide 30. 6. 2011. Prispevke
zbiramo do 15. 6. 2011 na elektronski naslov:
zkts.vransko@gmail.com.

Na naslovnici: Dobitniki občinskih priznanj z
županom (od leve): župan Franc Sušnik, Mitja
Papinutti, Emil Jelen, Ivan Mihevc, Franc Remic, Frančišek Brišnik, Janez Šoštar.

ZGODILO SE JE ...
PRAZNOVALI SMO OBČINSKI PRAZNIK
Mesec maj je potekal v znamenju občinskega praznika.
Dogodki, povezani s praznovanjem so se vrstili skozi
ves mesec. V nadaljevanju vam predstavljamo kratek
prerez prireditev, ki so se zgodile do zaključka redakcije.
Že prvi dan najlepšega meseca je bilo tradicionalno
srečanje na Čreti. Po delavski maši, ki sta jo v cerkvi
Matere Božje darovala domači župnik Jože Turinek in
dr. Drago Ocvirk, je sledila spominska slovesnost pri
spomeniku štirim padlim borcem XIII. brigade Mirka
Bračiča, padlim v sovražni ofenzivi decembra 1944.
Pohodniki so nato krenili proti planinskemu domu, kjer
je potekalo družabno srečanje.

Emilijana Brišnika spomin nanj obeležili z odkritjem
spominske plošče.
Luka Sevšek je kot pesnik deloval v Slomškovem krogu.
Njegove pesmi Drvar, Razbiti vrč, Star vojščak in Bukve
brez črk je v zbirki Koroških in štajerskih pesmi izdal
Matija Ahacel. Precej pa je bilo objavljenih tudi v Drobtinicah.
Kot župnik je deloval v več slovenskih krajih, svojo
življenjsko pot pa je sklenil 1881 v Artičah, kjer je tudi
pokopan.
Njegovo delo in življenje je že v gimnazijskih časih
preučeval upokojeni profesor Janko Križnik, ki je Sevška
zbranim podrobneje predstavil.
Hiša je danes v lasti zakoncev Resnik. Anton Resnik je
skupaj s predsednico Kulturnega društva Vransko Damijano Podbregar odkril spominsko ploščo, domači župnik
Jože Turinek pa jo je blagoslovil. Učenci OŠ Vransko –
Tabor Katja Pikl, Katarina Brezovnik, Aljaž Urankar in
Svit Lencl pod mentorstvom Polone Učakar so z deklamacijo in uprizoritvijo predstavili Sevškovi pesmi Drvar in Razbiti vrč, učenca Glasbene šole Risto Savin Žalec
Lucija Bogataj in Urban Jerman pa sta z igranjem ljudskimi pesmi nanizala glasbeni mozaik.

Pri spomeniku

13. maja dopoldne je bil uradno predan v uporabo cestni
odsek lokalne ceste Vransko-Prapreče-Tešova. V celoti
je bilo obnovljenih cca 550 m. Obnovljeni odsek je svojemu namenu predal župan Franc Sušnik, blagoslov je
opravil župnik Jože Turinek. V kulturnem programu je
nastopil učenec Osnovne šole Vransko - Tabor Jože Oblak. Slovesnost je vodila Marija Završnik.
Ploščo sta odkrila Anton Resnik in Damijana Podbregar

Spominu na Sevška je ob 11. uri sledila slavnostna seja s
podelitvijo občinskih priznanj. Po uvodnem nagovoru
župana in nastopu Folklornega društva Vransko, ki se je
predstavilo z venčkom plesov pod skupnim naslovom Ko
zapojemo in zaplešemo, s katerim so se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je potekalo v Štorah pri Celju, je sledila podelitev občinskih priznanj za leto 2010.

Z otvoritve ceste

Občina Vransko je zgodnje dopoldne na dan občinskega
praznika posvetila spominu na rojaka, župnika in pesnika Luko Sevška. Luka Sevšek je bil rojen 1810 na
Vranskem. Ker je lani minilo 200 let od njegovega rojstva
in je letos 130. obletnica njegove smrti, so na pobudo

Slavnostna seja
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ZGODILO SE JE ...
Priznanja Občine Vransko so prejeli Frančišek Brišnik
iz Prekope za dosežene cilje, ki si jih je zastavil na poti
kmetovanja, saj se je že zgodaj usmeril v enopanožno
kmetijstvo in dosegel visoko mlečno proizvodnjo;
Športno-rekreativno društvo Ločica pri Vranskem
za postavitev Športnega parka Ločica, kjer so predvsem
s športom združili vaščane, ki so park res lepo sprejeli
in »vzeli za svojega«; Ivan Mihevc iz Brod za ogromno
prostega časa, materiala ter lastnega dela in znanja, kar
je vložil v izdelavo oken, vrat, miz in klopi za letni park
Društva upokojencev Vransko; Janez Šoštar iz Prekope
za prispevek v letnem vrtu Doma upokojencev Vransko,
saj je pri celotnem projektu sodeloval od načrta, strokovnih del, koordinacije do zaključka del.

14. maja popoldne je sledil še tretji dogodek tistega dne
– otvoritev skateparka. Razširitev športne ponudbe s
skateparkom mladim in mladim po srcu omogoča zdravo
preživljanje prostega časa. Sredstva za izgradnjo sta zagotovili Fundacija za šport in Občina Vransko. Še pred
uradno otvoritvijo se je od 17. do 18. ure na prizorišču
odvijal športni sejem. Skatepark je ob 18. uri otvoril župan
Franc Sušnik in blagoslovil župnik Jože Turinek. Sledila
je predstavitev športov, zastopanih v skateparku - BMX,
skate, in-line in unicycle, svoje skejtarske sposobnosti pa
je predstavil tudi svetovno znani madžarski duhovnik
skejtar, Zoltan Lendvai. Otvoritev je vodil domačin in
BMX-ar Davor Jug.

Plaketi Občine Vransko sta prejela Franc Remic s
Črete, ki je vrsto let poleg trdega dela na kmetiji skrb in
vso potrebno pozornost posvečal enemu izmed biserov
sakralne dediščine v naši občini – cerkvi sv. Matere Božje
na Čreti. Tudi z njegovim prizadevanjem je bila obnovljena. Že dolga leta pa je cerkev vedno prav po njegovi
zaslugi vzorno vzdrževana in lepo okrašena, prav tako
tudi njena idilična okolica; Frančiška Mavrič z Vranskega za dolgoletno prostovoljno delo v Planinskem društvu
Vransko. Vrsto let je opravljala tajniška in blagajniška
dela. Letos so jo pri 78 letih zaradi zdravstvenih razlogov
razbremenili tajniških del, še vedno pa vodi blagajniško
delo.
Grb Občine Vransko je prejel Emil Jelen, upokojeni
učitelj razrednega pouka. Poleg dela v službi je aktivno
sooblikoval življenje v kraju tudi kot svetnik. Leta 1998
je bil izvoljen v 9-članski občinski svet. Z zavzetim delom in širino pri obravnavi in sprejemanju ključnih aktov Občine Vransko je bistveno prispeval k uspešnosti
delovanja občinskega sveta ter posledično dejanske uveljavitve lokalne samouprave na območju občine.

Madžarski duhovnik je bil glavna atrakcija

V nedeljo, 17. maja, je na Ločici potekala Florjanova
maša, posvečena gasilcem. V cerkvi sv. Marije Magdalene
je bila tokrat maša prvič, odkar imajo nove klopi. Po maši
je sledila parada, kjer pa jo je letos pošteno zagodel dež.
Gasilske čete so popestrili gasilci veterani v starih uniformah.
S praznovanjem občinskega praznika je lepo sovpadel
zaključek glasbenega abonmaja 20. maja, ko so zbrane
v Športni dvorani Vransko s prepevanjem in igranjem
pobožali po ušesih Prifarski muzikanti. Med prvim in
drugim delom njihovega nastopa so oder napolnili godbeniki Godbe Liboje pod taktirko dirigenta Andreja
Žganka in s pevko Majo Šturm, ki je bila tudi povezovalka programa. Za humor sta poskrbela Franci Podbrežnik
- Solčavski in Primož Razboršek - Užiguc.

Emil Jelen med prejemanjem občinskega grba

Njegovo delo je bilo opaženo in nagrajeno z zaupanjem
občanov in ponovno izvolitvijo v občinski svet tudi v
naslednjih dveh mandatih vse do lanskih lokalnih volitev,
na katerih pa iz zdravstvenih razlogov ni več kandidiral.
Posebej velja poudariti njegov osebni prispevek pri sprejemanju najtežjih odločitev, vezanih na udejanjanje vizije dolgoročnega, okolju in ljudem prijaznega, razvoja
Občine Vransko.
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Prifarski muzikanti

ZGODILO SE JE ...
»ČE BI PREJ VEDEL, KAKŠNO BO ŽIVLJENJE, BI SE SAMO SMEJAL«
Je človek z veliko začetnico. Vedno nasmejan, hudomušen in poln komplimentov za nežnejši spol. Pa kljub temu
veš, da jih ne izreče kar tako. Tudi kritičen – do dogodkov in ljudi – a vedno upravičeno in utemeljeno. Nikoli
zaradi kritike same. Družbeno angažirana oseba – občinski svetnik, predsednik društva upokojencev, do nedavno tudi društva univerza za tretje življenjsko obdobje, do letos eden od generalov Vranarjev, ljubiteljski restavrator, kuhar … pa to še zdaleč ni vse. Na kratko: VLADO RANČIGAJ.
Na intervju, po predlogu sokrajanov, ker je letos po
skoraj pol stoletja predal vajeti pustnega karnevala v
druge roke, sem ga zvabila pod pretvezo s povabilom na
kavo. Z veseljem se je odzval. Tako sva bila oba bolj ali
manj nepripravljena. Pred nama so bili diktafon, skodelici kave in moj list z na hitro nakracanimi opornimi
točkami. Pa kljub temu se mi zdi, da sva bila oba brez
treme, saj ko izrečeš prvo vprašanje za iztočnico, se pri
tako zanimivem sogovorniku nadaljnja vprašanja porajajo kar sama ali pa jih sploh ni potrebno postaviti,
ker odgovori prihajajo kar samoumevno.
Vlado je res prijeten sogovornik, ki se ga ne naveličaš
poslušati, zgodb pa se je skozi življenje nabralo toliko, da cela številka Občinskega informatorja ne bi
zadostovala. Tudi pogovor sva opravila v dveh delih,
ker diktafon ni bil kos 75-letniku. Zaradi prostorske
omejitve je tudi pogovor zelo skrajšan.
Za iztočnico se najprej dotakniva vaše poklicne poti.
Kaj vse ste počeli?
Če se spomnim svoje mladosti, se včasih čudim, kje
vse me je vodila življenjska pot. Kot mlad fant sem se
šel učit za kovinarja v takratno obrtno kovinarsko delavnico, zraven pa obiskoval kovinarsko šolo v Štorah.
Po pomočniškem izpitu sem delal kot pomočnik v delavnicah v Brodeh. Ko se je takratni šef Adolf Praprotnik ponesrečil in je delavnico prevzel Rudi Pavlič, smo
začeli delati na ladjedelnicah. Poslali so me v ladjedelnico
Kraljevica in nato v ladjedelnico 3. MAJ v Reki, kjer smo
najprej delali trije, pozneje pa je to preraslo v skupino
kar tridesetih delavcev. Opravljal sem delo delovodje. Po
dveh letih ladjedelništva, kjer smo delali velike hladilne
sisteme za prekooceanske ladje, kot so Rio Carcarana,
Jesenice, Trebinje idr., so me poklicali domov in me
postavili za delovodjo. Ob delu sem opravil srednjo izobrazbo in se vpisal na Višjo organizacijsko šolo v Kranju.
Postavili so me za personalnega vodjo takratnega obrtnega podjetja Zarja Vransko, pozneje KOVO. Ker je dal
direktor takratnega podjetja Rudi Pavlič odpoved, so me
pri 24 letih postavili za direktorja. V mojih sedanjih letih
se čudim, kako so mi lahko zaupali to delo, saj je potrebno mnogo več izkušenj.
Nekaj časa je posel kar dobro tekel, pri odpovedi velikega
naročila za spenjalne stroje za trgovsko podjetje Metalka
je prišlo do krize in podjetje je šlo v stečaj. V tedanjih
časih je bilo to malo drugače, saj se je podjetje samo
preimenovalo in ljudje so obdržali službe. Sam sem bil
nekaj časa doma, pozneje pa sem se zaposlil v podjetju
Gorenje Velenje. V razvojno prototipnih delavnicah. Po
enem letu sem postal vodja in to je obdobje, s katerim
sem sam zelo zadovoljen, saj sem lahko uresničil precej
svojih idej, kajti po duši sem precej inovativen. To delo
sem opravljal 23 let. Medtem so me predlagali za predsednika centralnega delavskega sveta koncerna Gorenje.
Ko sem prenehal opravljati to funkcijo, so me izvolili za

... stanje prostovoljstva je bilo popolnoma drugačno
kot danes. Pomembno je bilo, da smo rekli: »Luštno
je bilo in fajn smo naredili.«
predsednika sindikata koncerna, nekaj časa so me silili,
naj se profesionaliziram, ampak se mi je zdelo pametneje,
da obdržim delovno mesto. Res pa je, da sem v tem času
spoznal ogromno ljudi, hodil na sestanke po celi Sloveniji, ves čas pa kot sindikalist skušal voditi neko srednjo
pot. Vključeni v SKEI smo se zmenili veliko pametnih
stvari. To delo sem opravljal vse do pokoja.
Leta?
Oh, si me našla. (premolk) Leta 1991.
Smo v mesecu praznovanja občinskega praznika, v
soboto (21. 5.) je dan prostovoljstva in znani ste po
tem, da ste prostovoljno delovali v številnih društvih v
občini in še prej v Krajevni skupnosti Vransko.
Tega je bilo res veliko. Najdaljši staž sem imel pri
turističnem društvu.
Kam segajo začetki tega društva in zakaj ga nimamo
več?
V leto 1964, 1965. Vransko je nek specifičen kraj, takrat
smo se vsi poznali, tudi stanje prostovoljstva je bilo
popolnoma drugačno kot danes. Pomembno je bilo, da
smo rekli: »Luštno je bilo in fajn smo naredili.« Zame je
bila nekaj boljšega izgradnja vodovoda do Jeseničnika,
cel dan smo kopali, sam sem kuhal, zvečer smo se poveselili in že delali plan, da gremo v Zaplanino, oh ne, više,
no …
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ZGODILO SE JE ...
Poleg tega organiziramo razne izlete, martinovanje,
Limovce?
Ja, tudi tam smo imeli kilometer kopanja za vodovod, občasno novoletno praznovanje ter obdaritev in obisk
nato dobra volja, ogromno je bilo teh solidarnostnih ak- starejših članov društva, ki jim to res veliko pomeni. To
društvo je s približno tristo člani najmočnejše društvo na
cij, to so bili pravi prazniki solidarnosti.
Vranskem.
Društvo ni imelo nobenih prostorov, Slovanu pa je
graščina Podgrad skoraj propadla, stropi so spuščali … Do marca ste opravljali še funkcijo predsednika
vse je propadalo. Takratni direktor nam je odobril, da Društva univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko. Kdaj je društvo nastalo in zakaj ste na letnem
imamo tam svoje prostore. To so bili res zlati časi.
občnem zboru predali funkcijo?
Niste pa kopali samo jarkov, Vransko je bilo v sedemdesetih, osemdesetih letih znano po številnih pri- Univerza je nastala konec leta 2009 po vzoru drugih
občin in predvsem z željo, da starejši ne zakrknejo, da
reditvah.
tudi v tretjem življenjskem obdobju pridobivajo znanje
Dejavnosti je bilo ogromno, od kmečkih iger in tombole
in predvsem, da se družijo.
do »evergreen« popevk v sodelovanju s takratno RTV
Ljubljana. Bili smo prvi v Sloveniji, ki smo prireditve Zakaj niste več predsednik?
poimenovali, niso bile več samo veselice ampak pri- Našel sem naslednika. Osebno menim, da delo ni več
reditve z imeni. Potem smo imeli krčmarske noči, ko so dobro, če si zadolžen na preveč področjih. Poleg tega je
morale vse gostilne postaviti šank zunaj in poskrbeti za prihajalo do nasprotij interesov, saj sem kot ena oseba
glasbo, potem prireditev Kdor išče, ta najde – nekakšne deloval v dveh predsedniških funkcijah.
igre brez meja.
Že prej sem omenila, da smo pred dnevom prostovoljstva, zato se morava ustaviti še
Ne smeva pozabiti na pust. Po vaši
pri Rdečem križu. Bili ste tudi predzaslugi je Vransko znano po karnevasednik območnega Rdečega križa.
lu, katerega pa ste letos prepustili
Verjetno pa ste začeli na Vranskem?
mlajšim, seveda z ogromno nasveti, stiki pomembnih udeležencev
Ne. Znanci iz Žalca in Polzele so me
karnevala širom po Sloveniji.
nagovarjali za podpredsednika, ker pa
je štirinajst dni pred letno konferenco
V kraju je bilo vedno dovolj šegavosti.
umrl takratni kandidat za predsednika
Začetki iz leta 1964, ko so nastajale
dr. Kobal iz Prebolda, sem postal kar
te skupine maškar in se nas je zbralo
predsednik. Predstavljal sem si, da ni
za dva, tri vozove, pa so doživeli nek
toliko dela. Ugotovil sem, da bi bilo bolj
preobrat in umik drugim skupinam,
pametno, če bi bil predsednik iz Žalca,
ko so se začeli oblikovati zametki
saj si kot član RK nisem zaračunaval
današnjega karnevala. Dve leti ni bilo
potnih stroškov, za uspešno delovanje
karnevala zaradi Titove smrti, potem
pa sem moral biti prisoten v Žalcu.
pa je bil nek nov začetek. Ko je neka
V mojem mandatu je bila huda poskupina začela z liki vojakov, oficirjev,
vodenj. Spomnim se akcije, ko smo
smo ugotovili, da je pametno uvesti
postavili novo hišo g. Ribiču iz Letuša,
lasten lik, na katerem bomo gradili.
Tako je leta 1984 nastal in se prijel lik ... politični poskusi dvobojev ki je bil v naših krajih največja žrtev te
med Karitasom in RK so povsem vodne ujme. Potem sem pri povečanju
generalov Vranarjev.
Letos sem ugotovil, da bom zaradi nepotrebni, ker oboji delajo ple- brezposelnosti spoznal, kdo je pomoči
starosti vse manj prispeval, zato sem menito delo, lahko pa bi bilo še potreben, ker nekateri to izkoriščajo,
vesel, da se je našel človek z mladim več teh in vse bi imele dovolj dela. najbolj potrebni in revni pa se ne
znajo toliko ponižati, da bi povedali, v
nabojem, ki bo to delo dobro peljal
kakšni stiski so. Osebno nisem nikoli
naprej.
delal razlike med posameznimi humanitarnimi organiŠala, da se upokojenci pozdravljate »nimam časa«,
zacijami, politični poskusi dvobojev med Karitasom in
bi za vas lahko ob vseh funkcijah upravičeno držala.
RK so povsem nepotrebni, ker oboji delajo plemenito
Ste pa tudi šef vranskih upokojencev, če se izrazim v
delo, lahko pa bi bilo še več teh in vse bi imele dovolj dela.
žargonu.
Ste sami dali odpoved?
Štiri leta je, odkar sem prevzel funkcijo predsednika
Društva upokojencev Vransko. Na to sem pristal, ker Povedal sem, da je štiri leta dovolj.
sem ugotovil, da premalo delamo zlasti pri vključevanju Vaša velika ljubezen je restavratorstvo. Kaj vse se domlajše generacije. Za upokojence je pomembno druženje, gaja v vaši delavnici?
ki ima tudi koristne posledice, saj smo povsem prosto- Počnem vse tiste stvari, ki mi v preteklosti niso bile
voljno postavili letni vrt, ki je eden najlepših kotičkov omogočene. Pred mnogo leti sem dobil stole bidermajerna Vranskem in na katerega smo zares ponosni. Pohva- skega porekla s polno manjkajočih delčkov. Odločil sem
limo se lahko, da smo vsa dela opravili sami in da je bil se, da jih bom sam popravil, kupil sem si, veliko orodja
najstarejši fizično aktiven upokojenec 84-letnik. To bi si pa tudi sam izdelal in ugotovil, da me rezbarstvo in restamorale mlajše generacije res vzeti za zgled. V tem parku vratorstvo res izpopolnjujeta. Restavriranje dopolnjuje
imamo prostor za druženje in številne družabne igre. moje življenje, ker želim delati, po drugi strani pa me
Po standardih smo postali enakovredni upokojenskim komplicirano delo pomirja in spoznal sem, da se počasi
društvom v sosednjih občinah.
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res daleč pride. V mladosti sem bil zato preveč nestrpen.
Rad rišem, tudi to mi pri tem delu koristi.

ljubitelj smeha in kot star muzikant zelo rad v družbi.
Velikokrat vas vidimo s Pikico. Ljubezen do psov.
Ne ljubezen do psov, no, pa dejansko si prav rekla. Pikico
imam rad kot pravega družinskega člana. Ona me nikoli
ne pozabi prisrčno pozdraviti, vedno “zvoha”, kje sem,
zdaj je že taka navada, da jo žena spusti in tako vidi, na
katerem delu Vranskega me bo našla. Pika mi dejansko
vrača vso ljubezen.
Nič še nisva rekla o funkciji občinskega svetnika, ki
vam jo Vranšani zaupajo že vrsto let.
Moja velika želja je, da se svetniki strankarsko ne delimo,
ampak vse sile usmerimo v razvoj občine. Profil svetnika
naj bo svetnik Občine Vransko ne svetnik stranke. Za uspeh si štejem to, da podpiram vse dobre stvari, predlagane s strani Občine.
Je to vaš zadnji mandat?
Zadnji.
Ne boste več kandidirali?
Ni govora.
Spraševala: Tanja Goropevšek
Poroke sedaj tudi v Schwentnerjevi hiši

Moja velika želja je, da se svetniki strankarsko ne delimo, ampak vse sile usmerimo v razvoj občine.
Znani ste po tem, da se zelo radi vrtite med lonci in kaj
dobrega skuhate. Kako se z ženo zmenita, kdo bo za
štedilnikom?
Tega se ne zmeniva, ona pravi: »Spet “rineš” k štedilniku.«
Rad kuham. Običajno se v življenju ponavljajo jedilniki na sedem dni, je pa na stotine jedi, ki jih še lahko
pripraviš, so zelo preproste in z njimi lahko popestriš
jedilnik. Dejansko rad eksperimentiram, velika ljubezen
so začimbe, kamor koli me je zanesla pot, sem poizvedoval za začimbami in vedno domov prinesel tisto, česar
še nisem imel.
Najboljša specialiteta.
Tista, za katero kolegi, ki jo poskusijo, rečejo: »O, to je
pa dobro.« Vse je lahko dobro, lotim se vsega od sladic,
enolončnic …
Kaj najraje jeste?
Najraje jem različno hrano. (smeh)
Menda pa tudi gobarite.
Največje zadovoljstvo mi je gobo najti, utrgati, potem pa
se zadovoljstvo konča. Jem jih dvakrat, trikrat in moje
potrebe so zadoščene. Ne pa po nabiranju. Sam sebe sem
omejil na dve uri nabiranja, pa ne zaradi zakona. Nikoli
ne gobarim zjutraj in v bližini svojega doma, rad grem
nekoliko više.
Vse našteto so vaši hobiji, res jih je ogromno. Kaj pa je
tisto, kar vas res najbolj razveseljuje?
Srečanja z znanci. Rad imam prijatelje, take, ki ne
povzročajo problemov. Sem večni optimist in verjamem,
da si polno težav slikamo sami v svojih glavah. Verjamem,
da se z jezo, podtikanji ne pride nikamor, zato sem velik

Občina Vransko se je odločila urediti prostor za sklepanje zakonskih zvez v občini Vransko. Svečani obredi bodo
sedaj lahko potekali v novi poročni sobi v Schwentnerjevi
hiši v trgu Vransko. Objekt je v lasti Občine Vransko in
razglašen za umetnostni in arhitekturni spomenik. Je rojstna hiša Lavoslava Schwentnerja, založnika moderne in
mecena, v kateri je v celoti ohranjen interier meščanske
hiše iz 19. stoletja. Prva sta zakonsko zvezo v njej sklenila
Gregor Kramar in Tanja Jurko. T. T.

Tanja Jurko in Gregor Kramar sta se prva poročila
v Schwentnerjevi hiši

EVROPSKI SONČNI DNEVI
V Energetiki Vransko, d. o. o., smo tudi letos v mesecu
maju, času Evropskih sončnih dni, pripravili več dogodkov, ki so potekali med 9. in 15. majem 2011.
Evropski sončni dnevi so se v Energetiki Vransko pričeli
9. maja 2011 s »Sončnim dnem v Energetiki Vransko«,
ko so nas obiskali učenci prvega razreda OŠ Vransko –
Tabor.
Po uvodnem pozdravu in pogovoru so se malčki razdelili
v dve skupini, na temo energije in ekologije je ena ustvarjala z vodenimi barvicami na platno, druga pa s kredami
na tla. Domišljiji so pustili prosto pot in nastale so zares
zanimive »umetnine«.
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Naslednji dan so se četrtošolci preizkusili v ustvarjanju
ekostripa. Tema je bila ekologija čez petdeset let.

Strip četrtošolcev

Petošolci so 11. maja 2011 izdelovali skulpture iz odpadnih materialov. Tako so nastale razne figure živali,
vetrnic, zračnih plovil …
12. maja 2011 je potekal dan odprtih vrat Energetike
Vransko, d. o. o., kjer so si zainteresirani lahko ogledali
malo fotonapetostno elektrarno, daljinsko ogrevanje na
lesno biomaso z integracijo sistema sprejemnikov sončne
energije ter pilotno napravo za termično obdelavo odpadkov.
USPEŠNA FLAVTISTKA ALENKA BOGATAJ
Glasbena pot mlade, nadarjene in uspešne flavtistke
Alenke Bogataj z Vranskega je več kot zanimiva in
vredna besede. Alenka Bogataj je svojo glasbeno pot
začela na Glasbeni šoli Risto Savin Žalec, danes pa svoje
izobraževanje nadaljuje na Srednji glasbeni šoli Celje,
kjer ustvarja pod mentorstvom Nine Baša, specialistke
in profesorice flavte. Dodatno pa svoje glasbeno znanje
izpopolnjuje na seminarjih, glasbenih poletnih šolah, pri
priznanih domačih in tujih flavtistih. Igra v več različnih
orkestrih - Simfonični in Pihalni orkester GŠ Žalec,
Simfonični orkester 1. gimnazije v Celju, Lucky & the
Pipes Orchestra, Mladinski simfonični orkester GŠ Celje.

Svirel v Štanjelu, v organizaciji Univerzitetnega pihalnega
orkestra Ljubljana, kjer je v konkurenci vseh pihal, trobil
in tolkal v svoji kategoriji dosegla absolutno prvo mesto, s
tem pa prvo nagrado in 95 točk. Ob koncu aprila pa se je
udeležila še mednarodnega tekmovanja v Požarevcu v Srbiji, kjer je v svoji kategoriji v disciplini flavta dosegla absolutno prvo mesto in si pridobila prvo nagrado ter 97,33
točk. Gre za tekmovanji, ki se ju udeležujejo vrhunski
glasbeniki iz različnih evropskih držav. Alenka s svojim
talentom navdušuje tudi v domačem kraju in po celotni
Savinjski dolini, kjer program kulturnih prireditev popestri s svojim glasbenim vložkom. Nemalokrat pa
Alenko na flavti ubrano dopolnjujeta njeni sestri, obe
tudi glasbenici, Kristina na klavirju in Lucija z violino.
Alenki ob tej priložnosti čestitamo za vse dosežke in
uspešne nastope ter ji želimo uspešno glasbeno pot še
naprej.
Brina Krašovec
MARUŠA PEČOVNIK DRUGA NA DRŽAVNEM
TEKMOVANJU IZ MATEMATIKE
Maruša Pečovnik, dijakinja drugega letnika I. gimnazije v Celju, se je v aprilu 2011 udeležila državnega
tekmovanja iz matematike v Novi Gorici pod okriljem
Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
(DMFA) in osvojila drugo mesto.
Maruša Pečovnik je pred dvema letoma zaključila
osnovnošolsko izobraževanje, sedaj pa obiskuje drugi
letnik I. gimnazije v Celju. Zelo dobro se razume s svojimi sošolci in nasploh se v razredu zelo dobro počuti, kar
je velika zasluga njihove razredničarke mag. Tanje Veber.
Prav je, da povemo, da ima zelo rada matematiko. Tudi
letos se je udeležila državnega tekmovanja srednješolcev
v znanju iz matematike in dosegla 2. mesto v državi.
Postala je podprvakinja pod vodstvom njene mentorice
mag. Tanje Veber, profesorice matematike, in njenega
mentorja matematičnega krožka, profesorja Kristjana
Kocbeka. Poleg matematike pa jo navdušujejo tudi logika, kemija in nemški jezik. Zato je na tekmovanjih tudi
pri teh predmetih dosegla zelo dobre rezultate.
Maruša je pravzaprav čisto navadno dekle. Je rada dobre volje, nasmejanega obraza, ki ljubi naravo in se rada
druži s svojimi prijatelji, še zlasti v Folklorni skupini Mihtin Vransko, kjer ne samo, da plešejo, ampak se imajo
nasploh zelo fino.
Maruši želimo, da bi še naprej izpopolnjevala svoje znanje in dosegala tako lepe uspehe.
Jožica Pečovnik

Alenka Bogataj

Mesec april je bil za Alenko, dijakinjo 1. letnika
umetniške gimnazije v Celju, prav poseben. Poleg
uspešno opravljenih šolskih obveznosti je aprila na dveh
mednarodnih glasbenih tekmovanjih dosegla zavidljive
rezultate, ki so okronali njeno bogato glasbeno kariero. V
začetku aprila se je udeležila mednarodnega tekmovanja
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Maruša Pečovnik

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

VRANSKI POLETNI VEČERI 2011
OŽIVIMO KULTURNO DEDIŠČINO
Sredi pomladi smo, a nam se že toži po poletju, zato začenjamo poletne večere konec maja. Veseli nas, da vam
lahko ponudimo izvrsten izbor klasične glasbe z mladimi umetniki in hkrati vrhunskimi izvajalci. Sprva smo
hoteli le prevetriti zidovje sakralne dediščine, a iz leta v leto si želimo več in stremimo k poletnemu festivalu.
Takšnemu, ki bi postal prepoznaven po Sloveniji. Zakaj ne? Saj je dosedanje uspešno delo že preraslo meje
naše občine, za kar se zahvaljujemo tudi nesebični pomoči prof. Milana Hudnika iz Ljubljane. Hvala tudi
Župniji Vransko in ključarjem podružničnih cerkva, ki z veseljem priskočijo na pomoč.
Vstopnine ne bo.
sobota, 28. maj 2011, ob 20. uri
Schwentnerjeva hiša, Vransko 25
KVARTET VIOLONČEL ČELOFONIJA IN PIANISTKA HERMINA HUDNIK
Čelofonija je nastala pred nekaj leti na pobudo profesorja Milana Hudnika, ki je ob sebi zbral svoje varovance.
Za njimi je vrsta odmevnih nastopov. Poleg sodobnih skladb, napisanih za to zasedbo, igrajo tudi priredbe
klasične glasbe. Na njihovih koncertih najde mesto tudi ljudska glasba.
sobota, 25. junij 2011, ob 20. uri
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici
TRIO VIRIBUS UNITIS
Trio Viribus unitis izhaja iz dua Tomaža Lorenza na violini in kitarista Jerka Novaka, ki je nastal leta 1980. V
teh treh desetletjih sta ugledna slovenska glasbenika nastopila na številnih domačih in tujih odrih. Zaradi
programske pestrosti večkrat pritegneta k sodelovanju še kakšnega glasbenika, največ sta nastopala s
harmonikarjem Francem Žibertom. Po osemletnem premoru se od lani Trio Viribus unitis (s skupnimi močmi)
ponovno predstavlja v nekoliko spremenjeni zasedbi, z izvrstnim mladim harmonikarjem Primožem Parovelom.
sobota, 30. julij 2011, ob 20. uri
pod kostanji v trgu Vransko
VAŠKI FILHARMONIK, monokomedija Srečka Zorka, znanega Frajkinclarja
Srečko ponazarja lik pripovedovalca slovenske zgodovine s popotnikom, ki se seli iz enega zgodovinskega
obdobja v drugo. V zgodbo vpleta junake (namišljene in resnične), ki s svojo izpovedjo na humoren način
predstavijo zgodovinska obdobja. Glasbeni vložki so tematski. Srečko poje in igra na frajtonarico, lončeno
piščal, orglice, harmoniko …
Selitev iz enega v drugo zgodovinsko obdobje obeleži tudi z zamenjavo pokrivala, kar daje predstavi večjo
predstavljivost in poudari Srečkovo izraznost in moč interpretacije.
Vaški filharmonik je predstava, ob gledanju katere vam zagotovo ne bo dolgčas. Zabavna vsebina in spontanost
igralca zagotavljata skoraj uro in pol izvrstne zabave.
sobota, 27. avgust 2011, ob 20. uri
cerkev sv. Martina v Šmartnem, Podvrh
URŠKA KRIŽNIK ZUPAN
Svojo glasbeno pot je začela s študijem klavirja, šele nato s harfo. Najprej je bil njen mentor prof. Dalibor
Bernatovič v Glasbeni šoli Velenje, kjer je nato končala Srednjo glasbeno šolo pri prof. Rudi Ravnik Kosi. Pod
njenim mentorstvom je leta 2003 tudi diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Udeležila se je
mojstrskih tečajev, ki sta jih vodili prof. Patrizia Tassini in prof. Štefica Žužek. Nastopa solistično in v različnih
komornih sestavih. Kot solistka je igrala z orkestrom Amadeus, Simfoničnim orkestrom Domžale - Kamnik,
Orkestrom Akademije za glasbo in Celjskim godalnim orkestrom. Je harfistka v orkestru Slovenske
filharmonije.
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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

ŠOLA TEKA
KDAJ: 14. 6. 2011 ob 18. uri
KJE: IGRIŠČE PRI ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
KOMU JE NAMENJENO: vsem, ki bi se radi naučili pravilne tehnike teka
CENA: 17 EUR (število mest je omejeno)
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 041 238 749 (Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko)
Teče lahko vsak. Ali tečemo pravilno? Zmanjšujemo možnost kroničnih in akutnih poškodb?
Kako do pravilne tehnike? Imamo pravilno obutev? To so vprašanja, na katera vam bomo
skušali odgovoriti. Tekaške vaje so različne oblike gibanja, ki predstavljajo posamezen
segment tekaškega koraka. Vaje atletske abecede uporabljamo za izboljšanje tehnike teka in
del ogrevanja.
Še posebno takrat, ko bomo v glavnem delu treninga pretekli krajšo razdaljo v hitrem tempu
in nam bo služilo kot sredstvo za razvijanje posebne tekaške moči. Z njimi okrepimo in
razvijemo moč tistih mišičnih skupin, ki so pri teku najbolj aktivne in obremenjene.
Vaje, ki jih bomo demonstrirali ter izvajali (se jih naučili) v programu:
1. SKIPING
2. TEK S POUDARJENIM ODRIVOM
3. STRIŽENJE
4. HOPSANJE (RITMIČNO IN ARITMIČNO)
5. TEK Z UDARJANJEM PET NAZAJ
6. KRIŽNI KORAKI TER PRISUNSKI KORAKI
7. POSKOKI
8. GRABLJENJE
9. VAJE ZA MOČ
Seveda pa vam bomo odgovorili na vsa vprašanja, povezana s tempom teka, tempiranjem
pripravljenosti in še …
» ŠPORTNO POLETJE 2011« (podrobnosti na spletni strani ZKTŠ Vransko, profil FACEBOOK,
naslednja št. Občinskega informatorja):
-

RAFTING po reki Savinji

-

RAFTING po reki Uni (BIH) – 2-dnevni izlet

-

PAINTBALL

-

KOLESARSKA TURA – DOWNHILL

AKTIVNE POČITNICE V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO od 27. 6. 2011 do 12. 8. 2011
- namizni tenis (vsak ponedeljek 9.00-11.00)
- badminton (vsak ponedeljek 9.00-11.00)
- odbojka (vsak torek 9.00-11.00)
- košarka (vsak četrtek 9.00-11.00)
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
50-letnica Bralne značke in podelitev
za pridne bralce
Branje je pomembno, ugotavljajo strokovnjaki po vsem
svetu. Zato mu na šoli posvečamo še posebej veliko pozornosti. Med drugimi dejavnostmi je posebej pomembno branje za Bralno značko.
Letos praznujemo 50-letnico Bralne značke. Na šoli smo
dogodek spremljali vse leto. Z branjem smo začeli 17.
septembra, ko smo izvedli »bralni maraton« ob knjigi
Anje Štefan Kotiček na koncu sveta.
Decembra smo si ogledali knjižni sejem, 3. decembra,
na ta veseli dan kulture, smo na razstavi predstavili štiri
slovenske ilustratorje: Zvonka Čoha, Ančko Gošnik
Godec, Matjaža Schmidta in Mojco Cerjak, izvedli smo
več ur pravljic za šolo in vrtec.

FESTIVAL GLEDALIŠKIH SANJ
Mlade gledališke igralke »Male vrane«, učenke 4. a-razreda, so se 11. aprila 2011 udeležile 9. gledališkega festivala Svet gledaliških sanj v Ljubljani na odru Slovenskega
mladinskega gledališča. Prireditev je bila tekmovalnega
značaja, saj je tričlanska komisija vsako predstavo tudi
ocenila. V treh tednih je nastopilo 47 gledaliških skupin
iz vse Slovenije pa tudi zamejstva in tujine.

Januarja smo se o branju pogovarjali s starši drugošolcev.
V aprilu smo posvetili posebno pozornost 2. aprilu - svetovnemu dnevu mladinske književnosti. V avli šole si
lahko ogledate razstavo o 50-letnici Bralne značke.
Za zaključek pa smo slovesno podelili bralne značke.
Učence značkarje smo nagradili z gledališko predstavo
Lili v cirkusu v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc.
Devetošolci, ki so brali vseh devet let, bodo prejeli na
valeti posebno spominsko priznanje in knjigo Bine
Štampe Žmavc Cesar in roža.
Tekmovali so skoraj vsi učenci od 1. do 5. razreda
(98 %), kasneje pa mnogo učencev zamenja dobro knjigo za računalnik, zato je osip velik, dobri knjigi ostaja
zvestih manj kot polovica učencev (45 %).
Mentorica Bralne značke,
Marija Završnik
in polni dvorani, kjer so prejele zaslužen bučen in iskren
otroški aplavz. Za nagrado so si lahko ogledale še dve
prestavi in si tako obogatile svoje gledališke izkušnje.
Čestitke Elizabeti, Andreji, Melisi, Emi, Lari, Luciji, Maji,
Zali, Anamariji in Manci.
Danijela Jeršič

Festival je sledil svojemu vodilu, da številnim mladim
omogoči zaživeti svoje sanje o igri in predstavitvi v soju
reflektorjev številnemu občinstvu.
Naše igralke so se predstavile z eko gledališko pravljico Miškin domek, ki jo je napisala mentorica Danijela
Jeršič. Pri koreografiji ji je pomagala mentorica Mateja
Jeler. Žirija je bila z igrico zadovoljna, dala pa je tudi
nekaj spodbudnih navodil za nadaljnje delo.
Učenke so se vrnile domov polne vtisov, saj so nastopile
na pravem odru, polnem reflektorskih luči, v akustični

Festival gledaliških sanj * (fotografiji sta s spletne strani Slovenskeg mladinskega gledališča)
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
NARAVOSLOVNI DAN NA EKOLOŠKI KMETIJI
Narava je najboljša učiteljica. Učenci šestih razredov
z učitelji smo letos čisto na poseben način spoznali
ekološko pridelavo in predelavo sadja in zelenjave. To se
ni dogajalo v učilnici, ampak v naravi na kmetiji.
V precej mrzlem jutru smo se odpravili v Brode na
ekološko kmetijo Helene Golob, po domače Zahojnik. To
je družinska kmetija, ki se ukvarja s sadjarstvom, poljedelstvom, vrtnarstvom, živinorejo in predelavo za domačo
uporabo. Sprejeli so nas nasmejani obrazi domačih in so
nas kar hitro pritegnili s svojim navdušenjem. Sprehodili
smo se od hleva do njive, pridno opazovali in spoznavali
dogajanje na ekološki kmetiji. Povedali so nam, da ne
uporabljajo nobenih umetnih gnojil, škropiv, tudi semena pridelajo sami. Ne uporabljajo silaže, vse, kar pridelajo, je pridobljeno na naraven način. Poučili so nas tudi,
kako pomembno je kolobarjenje za zdravo rast rastlin
in njihovo zaščito, kaj je kompost in biološka zaščita, izvedeli smo še marsikaj drugega. Tak način obdelave daje
pridelek, ki je naraven, plodovi so slastnejši in boljšega
okusa. Zato imajo na kmetiji veliko sadja in razne zelenjave. Učenci so se razveselili tudi domačih živali, ki so
jih nakrmili, se ob njih tudi zabavali in popestrili veselo
dopoldne v naravi.
Ob koncu obiska so se posladkali z jabolčnim sokom,
pito in naravnimi dobrotami, ki so jih pripravile radodarne roke Golobovih. Skupno smo ugotovili, da so bile
vse dobrote na Golobovi kmetiji res izvrstne, predvsem
pa naravne.
Z mnogimi novimi spoznanji ter obilico dobre volje smo
zaključili naravoslovni dan na ekološki kmetiji in se zadovoljni vrnili v šolo.
Jožica Pečovnik
Le kaj so o tem menili učenci?
»Na kmetiji Zahojnik je bilo zelo lepo. Tam imajo ekokmetijo. Najbolj mi je bilo všeč, ko sva s sošolko Anjo lovili
piščančke, božali muco in pujse. Ni mi bilo všeč, ker smo
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morali do kmetije peš. Tam sem se tudi zelo najedla dobrega peciva. Želim si, da bi še kdaj odšli tja.«
Pamela Vizjak, 6. a
»Kmetija Zahojnik je ekokmetija. Na kmetiji ne uporabljajo umetnih gnojil ampak naravni gnoj. Naučili smo se več
o ekokmetiji, kompostu …«
Luka Pikl, 6. a
»Bili smo na kmetiji Zahojnik. Tam so imeli veliko živali,
na primer purana, majhne zajčke, ovce … Pokazali in povedali so nam, kako naredijo kompost. Jedli smo jagodno
pito in pili čaj.«
Anja Premk, 6. a
»V spominu mi je najbolj ostal kompost. Videla sem, kaj se
tam odlaga in česa se ne sme. Bilo je zanimivo.«
Miša Filač, 6. a
»Na kmetiji Zahojnik mi je bila najbolj všeč njiva, na kateri rastejo jagode in druga zelenjava. Všeč mi je bilo tudi,
da imajo veliko različnih živali. Po ogledu kmetije so nas
še pogostili.«
Alja Pečovnik, 6. a
»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo gledali živali in ko smo
jedli pito. Spoznali smo nove rastline in veliko novih zanimivosti o rastlinah. Upam, da bo še več takih dni.«
Jerneja Lipovšek, 6. b
»Tam so bili zelo prijazni. Imajo veliko bioloških pridelkov,
ne uporabljajo škropiv in drugih kemičnih sredstev. Imajo
veliko živali, velik nasad jagod in podobno … Gospa je
naredila pito, gospod pa nam je postregel. Najbolj mi je bilo
všeč, ko smo se lahko gungali.«
Nataša Roter, 6. b
»Na kmetiji Zahojnik so nam postregli z veliko izbiro doma
pridelane hrane (pita, sok, pecivo ...). Videli smo veliko
živali in spoznavali smo različne vrste sadja in zelenjave.«
Špela Sakelšek, 6. b

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
EKSKURZIJA V ŠEMPETER IN CELJE
V petek, 22. 4. 2011, smo s petošolci odšli v Rimsko
nekropolo v Šempetru in v Pokrajinski muzej v Celje.
Ko smo prispeli v Šempeter, smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina so bili 5. c in polovica 5. a, druga skupina pa 5. b in druga polovica 5. a. Bila sem v drugi skupini.
Prva skupina je najprej odšla, mi pa smo malo počakali.
Najprej nam je vodička povedala, da je na tistem
območju, na katerem smo stali, nekoč tekla reka Savinja. Pokazala nam je manjše grobnice in povedala, da
so manjše grobnice imeli kmetje, ker niso imeli dovolj denarja za velike. Nato smo odšli do malo večje
grobnice. Vodička nam je povedala, da ta grobnica
pripada arhitektu. Prišli smo do največje grobnice.
Videli smo, da so kipi brez glav. Povedala nam je tudi, da glave kipov niso nikoli našli. Videli
smo še različne rimske reliefe, ki so bili na grobnicah ter
prikazovali letne čase. Vodička nam je še razložila rimske
reliefe ter pokazala vrata za v grobnico.

BILI SMO V KEKČEVI DEŽELI
Mislil/-a sem,
• da se bomo v Kekčevo deželo peljali s kombijem, ki bo
imel zatemnjena okna in da bom videl prave pasti.
(TIM, 2. a)
• da bom videl Rožleta. (MAJ in JAKA, 2. a)
• da gremo samo h Kekcu in nato takoj domov na Vransko. Pa smo si ogledali še skakalnico v Planici in se
posladkali s sladoledom.
• da bom videl kakšno žival, ki se je ujela v Bedančevo
past. (JAKA, 2. a)
• da bo Bedanc takšen kot v filmu. (MIHA, 2. a)
• da bodo povsod skrite pasti, ki jih je nastavil Bedanc.
(VID, 2. a)
• da bomo večkrat videli Bedanca. (ROBI, 2. a)
• da bomo v Kekčevi deželi dlje časa. (LUKA, 2. a)
• da se bomo vsi ujeli v past. (ALEKSEJ, 2. a)

Nato smo odšli še do srednje velike grobnice, za katero
je stala velika kamnita ograja. Izvedeli smo, da je bila to
grobnica treh ljudi. Povedala nam je zgodbo o Evropi.
Nato smo odšli na malico, po malici pa smo si lahko
ogledali še oblačila iz rimskih časov.
Izvedela sem veliko poučnega. Ta dan pa smo odšli še v
Pokrajinski muzej v Celje. Všeč mi je bilo, ko smo odšli v
klet, kjer smo videli mozaike, kipe brez glave in pogorišče
ter rimske ceste in zidove. Hodili smo tudi po steklu.
V Celje in Šempeter bi še šla, saj je bilo zanimivo in sem
tam izvedela veliko novega.
Erika Orehovec

V Šempetru so mi bile všeč grobnica in zgodbe, ki jih je
gospa pripovedovala. V Celju pa mi je bilo všeč, ker sem
videla veliko portretov in pohištvo iz preteklih let.
Eva Homšak Godler
Ta dan mi je bilo zelo všeč, saj sem se veliko naučila.
Brina Lencl
Bilo mi je všeč, ko smo spoznavali stare rimske zgodbe. V
muzeju pa, ko smo videli slike na stropu.
Beno Učakar
Meni je bilo vse skupaj zabavno in poučno. Želim si, da bi
še enkrat šla tja.
Blažka Vodovnik
Ta dan mi je bil zelo všeč. Najbolj se mi je v spomin vtisnil
pas iz človeške kože.
Urška Kajbič
Ta dan mi je bil zelo všeč. Najbolj mi je bilo všeč v Rimski
nekropoli. Upam, da si bomo šli še kdaj si ogledat kakšne
muzeje.
Andreja Ropas

Bedančeva past

Nekaj učencev je bilo malo strah. Koga in zakaj?
• Tjaša se je zelo bala Bedanca, ker ga je videla v filmu
in se ji je zdel zelo grd in strašen.
• Maja je bilo strah tete Pehte, ko je Kekec rekel, da jo
bo poklical. Ni vedel, da je prijazna gospa. Bal se je, da
ga bo Bedanc odpeljal in mu bo moral gristi nohte na
nogah, ker že ima stalne zobe.
• Anžeta je bilo strah Bedanca, takoj ko je stopil iz BEDANC BUSA. Mislil je, da nam sledi in nas opazuje.
In kaj nam je bilo najbolj všeč?
• Da smo šli do Kekčeve koče po skrivnem rovu in ko
smo se pri Brinclju peljali po toboganu.
(Ana in Jaka, 2. a)
• Kekec, ko se je pogovarjal s kozami.
(Aleksej in Igor, 2. a)
• da nam je naš vodič po Kekčevi deželi pripovedoval,
kar nismo vedeli.
(Anže, 2. a)
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•

ko je želel Bedanec učiteljico za kuharico.

(Tim, 2. a)
teta Pehta, ker nam je dala pecivo za korajžo.
(Sara, 2. a)
• ker sem srečal Kekca, saj sem vedel, da ima dobre
zamisli in ideje, kako prelisičiti Bedanca.
(2. a)
• ker sem videl Bedanca.
(Igor in Jaka, 2. a)
• ko nam je Kekec pokazal skrivni izhod iz hiše.
(Jaka, 2. a )
• ko sta nam Kekec in Mojca pokazala, kako hranita
Rožleta z žganci.
(Tjaša, 2. a)
• ko smo učiteljice »nahecali«, da smo iz Kekčeve hiše
splezali skozi dimnik.
(Vid, 2. a)
• ko je teta Pehta Kekca lovila z metlo, ker ji je nagajal.
(Luka, 2. a)
• velik motel pri Bedančevi hiši, nad katerim je veliko
kosti, saj Bedancu Mojca vsak dan kuha meso.
(Maj, 2. a)
… in še veliko več, a ni več prostora.
•

Še nekaj vtisov …
V sredo, 4. 5. 2011, smo imeli zaključno ekskurzijo. Na avtobusu smo brali pravljice o Kekcu in učiteljica nam je povedala, kje se dogaja kaj zanimivega. Najbolj sta mi bila
všeč Mojca in Kekec. Ko smo se peljali domov, so mi bile

všeč račke, ki sem jih opazila na poti. Jaz sem hotela zaspati, ampak nisem mogla, ker je bilo prehrupno.
Zala Križnik, 2. b
Najbolj sta mi bila všeč Kekec in Mojca. Na avtobusu sem
se imela lepo. Videli smo tudi Bedanca. Jaz sem jokala.
Bedanc ni ugrabil nobene učiteljice.
Ema Grabner, 2. b
Bili smo na avtobusu. Brali smo Kekčeve knjige. Pri botri
Pehti smo jedli pecivo in pili čaj. Videli smo Mojco.
Gašper Štancer, 2. b
Najprej smo se peljali z avtobusom. Brali smo pravljice o
Kekcu. Najprej smo se ustavili na bencinski črpalki. Videli
smo letala. Ustavili smo se v Planici. Tam smo veliko hodili.
Šli smo na avtobus. Končno smo prišli h Kekcu. Najprej
smo videli Mojco, potem Bedanca, Kosobrina, Kekca in teto
Pehto. Teta Pehta nam je dala zelo dobro pecivo in čaj. Šli
smo nazaj na Bedanc bus, ki nas je pripeljal do našega avtobusa. Učiteljica se je »zafrkavala«, da je Kekec bolan.
Nastja Podgoršek Ferčec, 2. b
Bilo je lepo. Videli smo Kekca, Bedanca, Pehto. Punce so se
jokale. Pili smo čaj. Bedanc mi je bil všeč.
David Jambrovič, 2. b
V Kekečevi deželi mi je bilo zelo lepo. Bilo je prijetno. Ko
nas je Kekec spremljal, mi je bilo lepo, ker sem slišala ptičje
petje. Pri Brinclju mi je bil všeč tobogan.
Neža Podbregar, 2. b
Všeč mi je bil Bedanec. Učiteljica je brala zgodbe o Kekcu.
Ema, Zala in Neža so se jokale, ker so se bale Bedanca.
Brincelj nam je pokazal svojo hišo.
Anže Govednik, 2. b

Pri teti Pehti
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INTENZIVNE PEVSKE VAJE SO ZA PEVCE
POSEBEN DOGODEK
Kot vsako leto je bilo tudi na teh intenzivnih vajah super.
Že tretje leto zapored smo obiskali Ljubno, natančneje
gostišče Prodnik.
V ponedeljek, 16. 5., smo z vmesnimi pavzami peli do 18.
ure, odšli na večerjo, nato pa je sledilo tisto, na kar smo
čakali ves dan. Letos smo imeli devetošolci, najstarejši pevci zbora, to čast, da smo lahko krstili tiste, ki sodelujejo
prvo leto. Krst je potekal tako, da so se dekleta pripravljala
na pevsko tekmovanje z vsemi vmesnimi postajami: od
čudežnih napojev, petja, čebule in drugih stvari. Na koncu
smo jim tradicionalno razbili jajca na glavo. Vseh devet
pevk je opravilo krst in so si pridobile krstni list. Noč je bila
mirna vse do jutra, ko smo spet začeli peti. Izbor pesmi je
bil odličen, saj smo peli same nove popevke, učiteljici pa sta
bili seveda super!
Vaje so z odmori trajale do kosila, po kosilu pa smo se
odpravili domov z novim pevskim znanjem.
Neža Lesjak, 9. b
Pri pevskem zboru sodelujem že osem let in pojem pesmi,
ki jih za nas skrbno izbira zborovodkinja. Vsako leto se
odpravimo na pevsko revijo in pred tem na intenzivne vaje.
To pa pove, da smo vedno dobro pripravljeni in na račun
tega dobivamo same pohvale. Čeprav so pesmi težke, se na
vajah smejimo in tudi to je način za utrjevanje prepone.
Tako zborovodkinja kot pevci smo po vsakem uspešnem
nastopu veseli in vemo, da se vsak petek splača vaditi in
utrjevati naše vokale.
Tea Pustoslemšek, 8. b
Že vsem nam je znana tradicija, da morajo učenci, ki
zapuščajo šolo in MPZ, prirediti krst za nove člane zbora. Krst je potekal na ponedeljek zvečer, krščenih pa je
bilo devet učenk. Najprej smo jim umili lase s posebnim
šamponom, morale so nekaj zapeti, na koncu pa smo jim
na glavah razbili jajca in tako so bile sprejete v mladinski
pevski zbor. Ta večer je bil zame in za vse ostale zelo zabaven in sproščujoč.
Tina Ocvirk, 9. a

NOČNI TABORNIŠKI POHOD
Taborniki v vranskem vrtcu so v letošnjem šolskem letu
doživeli odličen razcvet. Zanimanje za taborništvo med
najmlajšimi na Vranskem narašča iz meseca v mesec. To
je dober znak za strokovne delavke vrtca, ki ustvarjamo
in gojimo taborniški duh. Taborniški krožek deluje v vrtcu že od pretekle jeseni, ko smo se prvič srečali zvedavih
pogledov in polni otroške radovednosti, kdo taborniki
sploh so in kaj počnejo. Otroci so na taborniških srečanjih
od začetka šolskega leta do danes spoznavali marsikaj
zanimivega, osvajali taborniška znanja, se seznanjali z
veščinami preživetja v naravi ... Naše celoletno druženje
smo sklenili z nočnim pohodom, ki smo ga izvedli 10.
5. Taborniki so dobili v roke skico terena in jo mahnili
na pot. Nazaj so se vrnili vsi nasmejani in zadovoljni.
Veselje in navdušenje pa se je nadaljevalo na vrtčevskem
igrišču, ko smo ob tabornem ognju prepevali taborniške
pesmi in opazovali ognjene zublje.
Brina Krašovec

Ob tabornem ognju

ZAKLJUČEK OB DNEVU DRUŽINE
Sreda, 18. 5. 2011, je bila sončna in že skoraj poletna. Na
Vranskem pa je bila za vrsto otrok in njihovih staršev
prav posebna. Učiteljice 1. triade OŠ Vransko - Tabor
in strokovne delavke vrtca Vransko so skupaj pripravile
zaključno prireditev ob dnevu družine. Rdeča nit prireditve je bila pravljica ZELENA JOPICA. Najprej smo
si vsi skupaj ogledali igrico, ki so jo pripravile učiteljice,
potem pa smo se odpravili veselo na delo na različne delavnice, ki so bile tako raznovrstne, da je vsakdo našel kaj
zase. Otroci so skupaj s starši izdelovali lutke, lepljenko,
se preizkušali v športnih igrah, izdelovali kopitljačke,
se sprehodili po čutni poti, plesali in peli ter spoznavali taborniške veščine. Popoldne se je počasi prevesilo v
večer in tako se je naše srečanje zaključilo.
Strokovne delavke vrtca Vransko in
učiteljice 1. triade OŠ Vransko

Pevski krst
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TEAM BUILDING – TIMSKO DELO

V soboto, 19. marca 2011, je bila izvedena SOBOTNA DELAVNICA ZA
NADARJENE UČENCE. Učenci so se preizkusili v premagovanju
različnih zabavnih nalog, ki so jih lahko uspešno rešili le, če so
sodelovali, se spodbujali, si pomagali, se upoštevali …
Nekaj utrinkov iz delavnice.

SPODBUJANJE

V SLOGI JE MOČ

16

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor

Sobotna delavnica na temo team buildinga oz.
timskega dela se mi je zdela odlična izbira. V
skupini smo morali sodelovati, kolikor smo se
znašli. Ni bilo pomembno, ali si bil s kom skregan
ali ti je mogoče šel kdo na živce, sodelovati smo
morali vsi in vsako mnenje posameznika je štelo.
Delo smo poskusili opraviti brez kletvic, žaljenja
in s strpnostjo in mislim, da nam je uspelo. Pri
delavnicah sem opazila dobre lastnosti
prijateljev, ki jih prej sploh nisem poznala.
Neža Lesjak, 9. b

Pripravila: Lejla Jahjefendić
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NE SPREGLEJTE

NOVO NA VRANSKEM
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35
(zraven Pizzerije Golobček)

Ponudba:
- MODNA OBLAČILA in MODNI DODATKI
- ŠIVILJSKI SERVIS (krajšanje, menjava zadrg …)
- KEMIČNA ČISTILNICA (sprejemnica)

NAČIN PRIJAVE ŠKODE PO DIVJADI
Oškodovanec mora v roku treh dni od dneva, ko je
škodo opazil, pisno prijaviti nastalo škodo pristojni lovski družini. Prijavo pošlje priporočeno. Lovska
družina mora v osmih dneh po prijavi škode opraviti ogled kraja dogodka in svoje ugotovitve zapisati na
poseben obrazec. Če se oškodovanec in lovska družina
na kraju ogleda ali v osmih dneh ne sporazumeta o
višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno prijavo
škode komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko območje
imenuje minister za obdobje petih let. Komisija mora
ogled škode opraviti najpozneje v petnajstih dneh od
prijave.

Nastale škode ne smemo sanirati pred ogledi lovske
družine ali komisije za ocenjevanje škod, saj je potem
zelo težko oceniti višino dejanske nastale škode. Nastalo škodo je potrebno najprej prijaviti pristojni lovski
družini, če pa na kraju ogleda ne pride do dogovora o
višini odškodnine oziroma da ogled škode ni bil opravljen v predpisanih dneh, se škoda lahko prijavi komisiji
za ocenjevanje škod. Obrazec za prijavo škode komisiji
za ocenjevanje škod po divjadi je dostopen na spletni
strani Občine Vransko (vloge in obrazci/kmetijstvo).
Odbor za kmetijstvo,
Nataša Urankar, Sonja Cencelj

Obveščamo vas, da bo sejem v trgu Vransko v petek, 17. 6. 2011, od 7. do 17. ure. Sejemska ponudba: tekstil,
obutev, posteljnina, sadje …
Vabljeni!
Bojan Maršanič, s. p.

OBVESTILO STARŠEM OTROK, KI IMAJO OTROKE VKLJUČENE V VRTEC
Starše otrok, ki imajo otroke vključene v vrtce
obveščamo, da je Občinski svet Občine Vransko na svoji 12. redni seji dne 30. 6. 2008 sprejel sklep, da v času
poletnih počitnic od 1. 7. do 31. 8. tekočega leta lahko
starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v
občini Vransko, uveljavljajo počitniško rezervacijo za
vključene otroke v programe OE Vrtec Vransko na način
in pod pogoji, ki jih javno objavi vrtec (Uradni list RS,
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št. 79/2008). Prispevek staršev za odjavljeni mesec znaša
30 % od prispevka za program, v katerega je bil otrok
vključen pred odjavo.
Za starše, ki imajo stalno prebivališče v občini Vransko,
otroke pa vključene v vrtce v drugih občinah, omenjena
ugodnost ne velja.

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
POHOD VRANSKIH PLANINCEV
PO ČRNIH HRIBIH
Lepo sončno nedeljo v začetku aprila se nas je 19 planincev iz Planinskega društva Vransko z avtobusom
odpravilo proti Primorski. Po kratki malici iz nahrbtnika
smo pričeli s turo s Cerja. Pot je vodila po grebenu Črnih
hribov, kjer je v prvi svetovni vojni potekala frontna črta,
zato je ob poti nič koliko strelskih jarkov, rovov in kavern.

Vzpeli in spustili smo se na deset vrhov: Fajti hrib, Veliki
vrh, Vrtovka, Stol, Trstelj … cca 700 m vzpona in 400 m
spusta. Po obveznem slikanju na vrhu Trstelja smo turo
zaključili pri Stjenkovi koči, kamor nas je prišel čakat
avtobus. Tam smo pogasili žejo in napolnili izpraznjene
želodčke ter se počasi odpravili proti domu.
Mateja Remic

Udeleženci planinskega pohoda

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE VRANSKO
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko še
vedno dela s polno paro. V spomladanskem delu potekajo tečaj vezenja, likovni tečaj in tečaj računalništva. Zainteresirani za tečaj angleščine in kuharski tečaj so izrazili
željo, da bi tečaj izvajali v jesenskem času.

Lepi dnevi so tudi priložnost za lepe fotografije. V času
digitalne fotografije je fotografiranje enostavno, ne znamo pa izkoristiti možnosti, ki jo fotoaparat ponuja, kaj
šele računalniško obdelati fotografije. Vse zainteresirane
vabimo na 20-urni tečaj digitalne fotografije. Čim prej
se prijavite na št. 703 12 10.
Z vsemi ostalimi tečaji bomo nadaljevali v jesenskem
času. Še vedno so prosta mesta za začetni in nadaljevalni tečaj angleščine in računalništva, tečaj peke kruha,
začetni tečaj nemščine …

Vezilje

V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja in v sodelovanju
z UPI Žalec ter Občinsko knjižnico Vransko je v sredo,
18. maja, potekalo predavanje z delavnico o kaligrafiji. Udeležilo se je približno 20 ljubiteljev lepe pisave.
Navdušeni nad kaligrafsko pisavo so se dogovorili, da
bodo z učenjem nadaljevali ob ponedeljkih v likovni
učilnici OŠ Vransko – Tabor, kjer se jim še vedno lahko
pridružite.

Tečaj kaligrafije
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Postavili smo si še en izziv. Starejši ljudje poznajo ogromno zgodb, ki so nastale ob različnih dogodkih, kot so koline, različna praznovanja, zgodbe o vaških posebnežih,
veseljakih … Žal pa te zgodbe krožijo le od ust do ust, se
sčasoma pozabijo oz. s smrtjo pripovedovalca navadno
tudi za vedno izginejo.

Vabimo vas, da te zgodbe zapišete (kar v narečju) in jih
pošljete na naslov Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje, Vransko 143 a, 3305 Vransko.

Prireditve in nastopi folklornega
društva

14. maja se je folklorna skupina udeležila občinske
slavnostne seje s programom, ki je bil izbran za regijsko
srečanje od JSKD.

16. marca so člani folklornega društva – ljudski godci
Polhi popestrili program v otroškem vrtcu Vransko na
prireditvi »POZDRAVLJENA VIGRED«.

Slava Škrabar

9. aprila sta se obe folklorni skupini udeležili Območnega
srečanja odraslih folklornih skupin v Galiciji, vsaka s svojim programom. Tukaj je bila odrasla skupina izbrana za
Regijsko srečanje najboljših folklornih skupin celjske in
koroške regije 13. maja v Blagovni pri Šentjurju.
Na velikonočno soboto je Folklorno društvo tudi letos
pripravilo že tradicionalno velikonočno stojnico in
razstavo velikonočnih dobrot.
Ob 14. uri so se folkloristi udeležili blagoslova
velikonočnih jedi v cerkvi sv. Mihaela, in sicer po starem
običaju z jerbasi.
26. aprila so člani društva postavili prvomajski mlaj v
trgu Vransko.
Postavljanje mlaja

Sprevod k “žegnanju” po starem
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
OBNOVLJEN KOZOLEC NA LIPI

… TA PESEM JE TUDI ZATE …

Na prelazu Lipa, kjer je meja med Spodnjo in Zgornjo
Savinjsko dolino, so markacisti iz Planinskega društva
Vransko obnovili že obstoječi kozolec in smerne table.
Kozolec je dobil tudi novo kritino, kar je finančno podprla Občina Vransko.

V Kulturnem domu Vransko je v petek, 13. 5. 2011,
potekala 16. revija domačih pevskih zborov. Na njej so
se predstavili otroški, mladinski in učiteljski pevski zbor
Osnovne šole Vransko – Tabor pod vodstvom Vanje
Govek in zbori Kulturnega društva Vransko - Dekliška
komorna zasedba Solo pod vodstvom Barbare Novak,
Sekstet sv. Mihaela in MePZ Vransko pod vodstvom
Franca Lesjaka.

Pohodniki in kolesarji se radi ustavijo in si odpočijejo
na tem mirnem kraju, kjer jih prijazno pozdravi napis
na eni izmed tabel: »Postoj, popotnik, in prisluhni tišini
tega kraja!«.
Mateja Remic

Revijo je organiziralo Kulturno društvo Vransko, z izbrano besedo pa je večer povezovala Brina Krašovec.
Predsednica Kulturnega društva Vransko Damijana Podbregar se je zahvalila pevcem in pevovodjem za ves trud
na vajah in nastopih. Poudarila je še, da jo tako številčna
udeležba zborov veseli, saj to pomeni, da se za obstoj
vokalne oz. zborovske glasbe na Vranskem ni treba bati.
Damijana Podbregar

Kozolec v novi podobi

Otroški pevski zbor

Pavla Kokovnik

ISKRICE DOBRODELNOSTI …
Spet je leto naokoli. V povelikonočnem času smo prostovoljci Župnijske Karitas Vransko, kakor vsako leto, zopet
obiskovali svoje ostarele sokrajane. Predvsem tiste, ki sploh
ne zapuščajo več svojega doma zaradi bremena bolezni in
starosti in tiste, ki le poredko še kam gredo ob pomoči svojcev. Skromna pisanka in topla beseda - od velike noči tja do
nedelje božjega usmiljenja - marsikomu veliko pomenita.
Vedno so veseli prijetnega kle-peta, drobnih novic in predvsem tega, da kdo pride k hiši. Sploh tisti, ki živijo popolnoma sami.
Na enem takih obiskov sem izvedela prav pretresljivo novico, ki govori o človeški predrznosti in pokvarjenosti, ki ji
ni para.
Na obisku pri gospe Pavli Kokovnik, ki je že od rojstva invalidka in težko pokretna, sem izvedela, da so jo v teh dneh
»obiskali« prav posebni zlikovci. »Pet umazanih duš« je iz-

vedlo drzno tatvino. Več kot uro so jo ustrahovali, ji uničili
telefon, razmetali vso njeno s skrbjo urejeno hišo ter jo
oškodovali za 340 evrov (odnesli so ji celo pokojnino) sredi
belega dne, v času kosila. Pripovedovala je o svoji nemoči,
prestanem strahu, svojem razočaranju nad dejanji teh ljudi
ter o bojazni, da je nepridipravi zopet ne obiščejo. Pravzaprav sploh ne morem razumeti, kakšni ljudje lahko kaj
takega sploh storijo. Človeška pokvarjenost res ne pozna
meja. Zato ob tej priliki opozarjamo na medsosedsko pozornost in pomoč z namenom, da preprečimo čim več podobnih neljubih dogodkov.
Seveda nismo pozabili tudi na oskrbovance Doma sv. Rafaela in ostalih domov, kjer bivajo naši sokrajani. Tudi za
njih smo pripravili pisanke in jih obiskali.
Prostovoljstvo - zgolj fraza ali družbeno potrebno delo.
Presodite sami.
Marsikdaj nesebično pomagamo preživeti na videz nerešljive
stiske družinam, otrokom, posameznikom, brezdomcem,
ljudem brez strehe nad glavo. Obiski v domu sv. Rafaela,
obiski na domovih. VELIKO malih drobnih del in pozornosti do soljudi. Tudi to se pravi biti PROSTOVOLJEC v
letu prostovoljstva. Mogoče še kdo uvidi v našem delu svoje
poslanstvo in se nam pridruži. Dobrodošli prijatelji prostovoljstva.
Zapisala in fotografirala Biserka Kutnjak
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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 JUNIJU
V mesecu juniju ste vabljeni, da se nam pridružite na bralno-literarni uri v Našem domu, zanimivem
predavanju o zdravem življenju, najmlajši pa na pravljični uri s poustvarjanjem.
Da mladim med počitnicami ne bi bilo dolgčas, pripravljamo počitniški program. Vsak teden vsaj eno
ustvarjalnico, natančen razpored pa bo objavljen v naslednjem Občinskem informatorju.
Prijazno vabljeni!
NEKATERE KNJIŽNE NOVOSTI:
ODRASLI:
Baloh, P.: Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2010

MLADINA:
Casalis, A.: Mišek Tip: Mamica, ne hodi v službo!; Mišek Tip se zlaže;
Mišek Tip noče v vrtec; Pa, pa pleničke!

Sever, U.: Čudovita obzorja Slovenije

Brenkova, K.: Prišel je velikanski lev

Brglez, F.: Kekčeva potepanja

Grafenauer, N.: V gosjem redu gre v korak troje gosk in en gosak

Potter, A.: Pazi, kaj si želiš

Zupan, H. R.: Kako je nastalo Blejsko jezero

Thun, M.: Praktično vrtnarjenje

Muck, D.: Blazno resno o šoli

Soper, M. E.: Naučite se Microsoft Windows 7 v 10 minutah

Pilkey,D.: Prigode Uka in Glaka – kungfujskih pračlovekov iz
prihodnosti

Ovaska, J.: Severnica nad Olimpom

Rozman, A.: Kako je Oskar postal detektiv

Laurens, S.: Škandalova nevesta

Zbirka knjig v angleščini Read at Home: Level 1, 2, 3, 4, 5

Retuznik, B. A.: V krogu življenja

Thomas, V.: Winnie in leteča preproga; Winnie in čarobna palica

Vasiljevič, D.: Srce v skali

Wiebe,T.: Max - poslovnež

Bedrač, D.: Opus magnum

Owen, L.: Winnie na dirki

Bedrač, D.: Temnejše zvezde

Bridge, M.: S polno paro naprej!
Blade, A.: Lov na pošasti: 26.-30. del
Podgoršek, M.: Medvedek Maks
Podgoršek, M.: Čarovnica Uršula

V mesecu maju se je Občinska knjižnica Vransko pridružila praznovanju občinskega praznika z bralnoliterarno uro v Našem domu, potopisnim predavanjem o Indiji in delavnico kaligrafije, ki je potekala v
sodelovanju z Društvom univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko in UPI – Ljudsko univerzo Žalec.
Literarna ura v domu starejših je potekala v obujanju spomina na Ivana Cankarja, saj je bila 10. maja
135. obletnica njegovega rojstva. Ob prebiranju njegovih črtic, povezanih z materjo, Skodelica kave,
Sveto obhajilo, Pehar suhih hrušk … prepevanju pesmi in obisku župana je urica druženja minila, kot bi
trenil.
12. maja nas v sliki in besedi po Indiji popeljala popotnica Nataša Vrhovec. Indija – dežela nasprotij,
dežela, ki jo vzljubiš ali zasovražiš. Izziv za vsakega popotnika.
V sredo, 18. maja, smo se v knjižnici zbrali tisti, ki bi se radi naučili umetnosti lepega pisanja –
kaligrafije. Kaligrafija je najprej našla pot do ljudi, ki se zavedajo, koliko je vredna lepo napisana
čestitka, priznanje … Vedo, da s tem ko podarjajo kaligrafsko delo, pokažejo tudi svojo osebno kulturo.
Na uvodnem srečanju nas je bilo približno dvajset, na naslednjih srečanjih, ki bodo ob ponedeljkih v
likovni učilnici OŠ Vransko – Tabor in potekajo v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, pa
morda še kdo.

22

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV
JUNIJ 2011
DATUM
4. 6.
5. 6.
7. 6.
11.00
10. 6.
19.00

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

KARTING IN MINI MOTO
KARTING IN MINI MOTO
BRALNO-LITERARNA URA

AMZS CVV
AMZS CVV
Naš dom

NAJVEČ LAHKO NAREDIMO
ZA ZDRAVJE SAMI

Občinska knjižnica
Vransko

PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
MAŠA ZA DOMOVINO

21. 6.
18.00
24. 6.
19.00
24. 6.
20.00
25. 6.
9.00
25. 6.
20.00

OBČINSKA PROSLAVA OB
DNEVU DRŽAVNOSTI
S KOLESOM NA ČRETO IN
POHOD NA ČRETO
Vranski poletni večeri 2011
TRIO VIRIBUS UNITIS

Občinska knjižnica
Vransko
Cerkev sv. Mihaela
Vransko
Trg Vransko – pod
kostanji
zbor pred občinsko
stavbo
Cerkev sv. Marije
Magdalene na Ločici

26. 6.
8.00

S KOLESOM PO SPODNJI
SAVINJSKI DOLINI

start pred Hotelom
Žalec

AMD ORJAKI
AMD ORJAKI
Občinska knjižnica
Vransko
Društvo univerza za
tretje življenjsko
obdobje Vransko in
Občinska knjižnica
Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
Občina Vransko
Občina Vransko
Planinsko društvo
Vransko
Zavod za kulturo,
turizem in šport
Vransko
ZKŠT Žalec

Vabimo vas na občinsko proslavo
ob 20-letnici samostojne države Slovenije,
ki bo v petek, 24. junija, ob 20. uri
pod kostanji v trgu Vranskega.

PISMA BRALCEV
PES ARON - ŽRTEV LOVCEV
Dne 19. 2. popoldne sem izpred domače hiše slišala dva
poka (strela) iz smeri Lipe. Nekaj minut zatem sta se prav
tako iz smeri Lipe pripeljala lovca Trafela in domnevni
Pavič. Naslednji dan smo našega psa Arona našli ranjenega v gozdu. Ustreljen je bil v hrbet s šibrovko, z rano,
široko 8 cm.
Aron je bil še živ. V takem stanju bi v gozdu čakal svoj
konec po mnenju veterinarja tudi do enega meseca.

Trafelo in domnevnega Paviča sprašujem, ali sta vidva
storila to gnusno dejanje? Je bil lep pogled na Arona, ko
mu je del hrbta odneslo 15 m naokoli, kar se je videlo
po snegu? Je to dejanje poštenega lovca ali barbarsko dejanje? Tisti, ki je to storil, ni pošten lovec ampak barbar.
Ali ni bil to zločin nad Aronom? Prosim za odgovor v
Občinskem informatorju.
Marija Sedeljšak
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Vransko praznuje

