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Občinski informator je vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno
št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v
Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 28. 10. 2011. Prispevke
zbiramo do 15. 10. 2011 na elektronski naslov:
zkts.vransko@gmail.com.

PISMA BRALCEV
Partizanske Dobrovlje in 70. obletnica
bitke na Čreti

otroki preživela v taborišču Bamberg (po vrnitvi domov
je našla dom popolnoma opustošen),

Tovariš Rado Zakonjšek – Cankar, ki je v svojih knjigah
najbolj celovito opisal NOB v celotni Savinjski dolini in
njenem obrobju, pravi, da je v tem času sleherni Slovenec
stal pred izbiro, ali zatajiti sebe, svoj materin jezik, se za
vedno odpovedati svojemu narodu in iti z okupatorjem,
kar je nujno vodilo na pot izdajstva, ali se upreti in se
boriti z vero v srcu, da bo nekoč strašna pošast – nacional-socializem in njegov oproda fašizem premagan.

- na domačiji pri Uršuli Velan, po domače Tesovnik, je bil
v začetku oktobra 1941 formiran Štajerski bataljon,

In ravno Dobrovlje so bile ves čas NOB pravi partizanski
center Štajerske, zato jih je tudi poznal vsak štajerski partizan. Tukaj so domovale na svojih kmetijah družine, ki
so podpirale NOB in nudile zavetje partizanom in partizanskim enotam. Med prebivalci Dobrovelj ni bilo izdajalcev, razen malega kmeta z južnega pobočja Dobrovelj.
Aretacije, streljanje talcev in požig nekaterih domačij,
so povzročila izdajstva s strani ovaduhov »raztrgancev«
in lažnih partizanov, ki so v celjskem okrožju delovali v
grupah po dva ali trije pod okriljem »gestapa«.
Dobrovlje so bile sicer obkrožene z nemškimi postojankami in tudi s »kulturbundovskimi« skupinami. Tako
so bile:
- na Vranskem v šoli »vermanska« posadka, delovala pa
je tudi večja skupina hitlerjancev in kulturbundovcev,
- v bližini Gomilskega je bila graščina Štrosnek, last
okupatorjevega sodelavca,
- v šoli v Lokah pri Taboru je bila vermanska posadka,
- v šoli v Braslovčah je bila policijska postaja, v bližini
Braslovč je imel industrialec Westen veliko in moderno
posestvo Žovnek, katerega upravitelj je bil zagrizen nacist, kulturbundovec in petokolonaš,
- v Letušu, Mozirju in Gornjem Gradu so bile poleg kulturbundovcev nameščene tudi vermanske in policijske
enote.
Nasprotno okupatorjevim postojankam pa so bili po
vseh naseljih okrog Dobrovelj in širše po Savinjski dolini
ustanovljeni odbori OF, ki so predstavljali oporo partizanskemu delovanju v okviru NOB.
Na Dobrovljah ni bilo strnjenih naselij, zato pa so bile
številne osamljene kmetije, ki so podpirale NOB, kot npr.:
- kmetija Franc Dobrovnik - Brezovnik, on, žena Terezija
in sin Franc so bili obveščevalci,
- posestvo Helene Rovšnik, po domače Jug, in sosednja
Covnikova hiša sta bili prvi domačiji, kamor so prihajali
partizani, kjer so pekli kruh in kasneje tudi s hrano podpirali partizansko bolnišnico v Grahotu,
- domačija Blaža Ramšaka - Predovnika je vse od prihoda
celjske čete na Dobrovlje podpirala partizane; Blaža je
izdal gestapovski ovaduh, vendar je ostal živ in preživel
taborišče v Flosenburgu na Bavarskem,
- družina Blaža in Amalije Matko, po domače Destank, je
prav tako sodelovala s partizani do izdaje gestapovskega
ovaduha, ko je bil Blaž aretiran in po daljšem mučenju v
starem piskru ustreljen, žena Amalija pa se je do aretacije skrivala po dobroveljskih gozdovih, nato pa s petimi

- domačija Alojza in Jožefe Vodovnik, po domače pri
Otovniku, je pogosto gostila partizane,
- v domačiji Gregorja Hribernika, po domače pri
Ramšaku, so se ves čas NOB oglašali partizani (februarja
1945 med boji XIV. divizije z nemškimi enotami so mu
Nemci požgali hlev, v katerem je zgorelo 7 glav živine),
- domačija Franca in Jožefe Ropas, po domače pri Španu,
je bila prav tako partizanska domačija do izdaje gestapovskega ovaduha, ko so oba novembra 1941 aretirali;
Franc je bil januarja ustreljen, ženo pa so izpustili, vendar
je po vrnitvi preživela z dvema otrokoma do osvoboditve
v bunkerju, ki si ga je sama zgradila blizu rojstnega doma,
- domačija (ob cerkvici sv. Katarine na Čreti) Ivana
Strožiča - Zakrajšek, vnet podpornik partizanov, je bil
prva žrtev na Dobrovljah, ustreljen konec oktobra 1941,
žena pa se je nato skrivala po raznih hišah vse do osvoboditve,
- domačija Franca in Lucije Kokovnik, po domače pri
Čulku, kjer je bila zelo prometna in pomembna javka.
Lucijo so Nemci pozimi 41/42 aretirali in odpeljali v
taborišče Rawensbrueck.
V opisanih vojnih razmerah in predvsem po zaslugi
gostoljubnosti in sodelovanja prebivalcev dobroveljskih
kmetij - domačij so se ves čas narodnoosvobodilne vojne
1941-1945 za krajši ali daljši čas na Dobrovljah zadrževale
partizanske enote. Kljub manjšim in večjim bitkam med
partizanskimi enotami in okupatorjevo bolje oboroženo
vojsko, okupatorju ves čas NOB ni uspelo pregnati partizanskih enot s tega, za celotno Štajersko pomembnega
območja. Na Dobrovljah se je ves čas NOB od ustanovitve
julija 1941 zadrževala Celjska četa, od koder je vodila
svoje akcije: požigi nemških skladišč z žiti in poljedelsko
opremo, napadi na nemške postojanke, sabotažne akcije
na telefonskih linijah, elektrovodih in železniški progi
itd. Tukaj je večkrat taboril Štajerski bataljon s štabom in
enotami, prav tako II. grupa odredov in ne nazadnje tudi
del enot XIV. divizije itd.
Poseben pomen za Dobrovlje pa ima prva frontalna bitka
partizanskih sil proti močnejši in bolje oboroženi okupatorski vojski v zgodovini NOB na Štajerskem 26. oktobra
1941 na Čreti na Dobrovljah, ki jo je izbojeval komaj ustanovljeni I. štajerski bataljon. In kako je bitka potekala:
Zgodilo se je torej 26. oktobra 1941 v hladnem dnevu,
ko je bilo snega do pasu. I. štajerski bataljon, ki je štel 55
oboroženih borcev in so ga sestavljale 3 čete – Savinjska,
Revirska in Mislinjsko-šaleška, se je utaboril za počitek
pri cerkvici sv. Katarine na Čreti. Komaj so dobro pospravili kosilo, so odjeknili streli izvidnice, ki je opazila
kolono nemških vojakov in tako opozorila glavnino. Sledilo je zavzemanje položajev okrog cerkvice. Okrog 14.
ure je sledil že prvi nemški napad in nato še več kot 10
napadov do večera. Bataljon je vse napade uspešno odbijal in povzročal žrtve na sovražnikovi strani, pri tem
pa sam ni izgubil niti enega borca. Ko so proti večeru
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začele prihajati vermanom in gestapovcem na pomoč
nove okrepitve in so začeli pripravljati nov napad, se
je bataljon brez žrtev umaknil po zelo težko prehodnem gozdu razdeljen v 2 koloni ter se ponovno zbral na
območju Griž za nadalj-nji pohod proti Brežicam, ko naj
bi preprečil preselitev Slovencev. Kljub zmagoviti bitki pa
je bilo nujno, da se je bataljon ponoči, zaradi okrepitev
sovražnikovih enot, umaknil. Tako je izbojevana prva
partizanska frontalna bitka brez izgub, dala moralno
moč partizanskim silam, da se lahko tudi v pozicijski
borbi uspešno zoperstavijo močnejšemu sovražniku.

V spomin na ta dogodek in izrecno sodelovanje prebivalcev s »partizanskih« Dobrovelj v času narodno osvobodilne vojne prirejamo vsako leto na samem prizorišču
bitke na Čreti občine Spodnje in Zgornje Savinjske doline
spominsko prireditev s kulturnim programom.
Viljem Petek,
ZDRUŽENJE BORCEV
ZA VREDNOTE NOB ŽALEC

RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE d.o.o.

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
V OKVIRU
ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME SAVINJSKE REGIJE
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

objavlja
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
Razpisujemo kadrovske štipendije 39-tih delodajalcev iz Savinjske regije.
Razpisano število štipendij je 201. Za dijake je namenjenih 65, za študente pa 136 štipendij.
Namenjene so dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem
šolanju oz. študiju zaposlili pri delodajalcu, ki ga je štipendiral.
Do štipendij iz Enotne štipendijske sheme Savinjske regije so upravičeni:
- dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v Republiki Sloveniji ali v tujini in
niso zaposleni;
- dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali v tujini in niso zaposleni;
- podiplomski študenti, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali v tujini in niso zaposleni;
- dijaki in študentje, ki ne prejemajo še nobene štipendije.
Rok za oddajo vlog za dijake in študente je torek, 11. oktober 2011.
Prijava na javni razpis mora biti podana na Prijavnem obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO
ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME SAVINJSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO
2011/2012 (RŠS SAVINJSKE REGIJE 2011/2012)« z vsemi obveznimi prilogami.
Obrazec kandidati lahko dobijo na spletni strani RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o.,
www.rasr.si.
Več informacij dobite na:
RASR, Razvojna agencija Celje, d. o. o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje
Kontaktna oseba: Barbara Kač Kadunc
Tel.: (03) 589 40 94; e-pošta: barbara.kac@rasr.si.
in v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju v hali K na razstavnem prostoru »SAVINJSKA
REGIJA«, v torek, 13. septembra 2011 od 10:00 do 15:00 ure.
Barbara Kač Kadunc
vodja projekta
Občina Vransko sodeluje in sofinancira razpisane štipendije.
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Janez Jazbec
direktor RASR d. o. o.

ZGODILO SE JE ...
KOLESARJENJE PO OBČINI VRANSKO
V sklopu tedna mobilnosti je Zavod za kulturo, turizem
in šport Vransko organiziral prvo kolesarjenje po občini
Vransko. Tako se je 17. septembra, na lepo sončno soboto,
zbralo dvajset kolesarjev, ki so se v spremstvu policistov
PP Žalec in PP Celje ter rediteljev na kolesih odpravili
na šestindvajset kilometrov dolgo progo. Policisti so kolesarje najprej opozorili na pravila obnašanja v cestnem
prometu. Pri športni dvorani je pred in po kolesarjenju
potekal tudi servis koles in svetovanje o pravilni izbiri
koles in kolesarske opreme.
Kolesarji so startali na parkirišču pri športni dvorani,
nato je bil potek proge naslednji: Prapreče-Jakov dolLočica-Vransko-Briše-Brode-Stopnik-Prekopa-ČepljeBrode-Vransko.

Prvi je na cilj prispel Anton Jošt s časom 1 ura 11 minut. Na
cilju je kolesarje čakal topel obrok s pijačo, vsi udeleženci
so prejeli tudi lepa in bogata darila. Organizator je z
žrebom prijavnic podelil še pet dodatnih nagrad. Sponzorji prireditve so bili: Pivovarna Laško, AMZS – Center
varne vožnje Vransko, Ewopharma, MI-2 GROUP, Oriflame, Normacom, Mlekarna Celeia, GlaxoSmithKline,
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Javna agencija RS za varnost v prometu, Maša Zajc, s. p., Red Bull,
Unior Zreče, Restavracija pri Lisjak, Brglez, d. o. o., CocaCola – HBC Trzin, White Rabbit Outdoor Mozirje.
Glede na odziv upamo, da bo prireditev postala tradicionalna, razmišljamo pa tudi že o dodatni progi za družine.

Kolesarji

Proti Praprečam

Za varnost so skrbeli policisti

Nasmejani kolesarji na cilju

Prvi na cilju

Zasluženo okrepčilo
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ZGODILO SE JE ...
SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV OBČINE
VRANSKO
Občina Vransko je v sodelovanju z OO RK Vransko in
Župnijsko Karitas v nedeljo, 18. septembra 2011, ob
12.00 v Športni dvorani Vransko organizirala tradicionalno srečanje starejših občanov.
Starejši občani so se najprej zbrali v farni cerkvi pri sv.
maši, ki jo je vodil bolnišnični duhovnik Mirko Šribar.
Kulturni program se je začel z nastopom Seksteta sv.
Mihaela, ki deluje pod okriljem domačega kulturnega
društva, obogatili pa so ga učenci OŠ Vransko – Tabor.
Plesna skupina drugošolcev se je predstavila z ljudskimi plesi pod mentorstvom Nataše Pečovnik, nakar so
učenke višjih razredov pod mentorstvom Mateje Jeler zaplesale tri plese. Alja Pečovnik in Urška Šmajs sta zaigrali
na sintisyzer, kulturni program, ki ga je povezovala Suzana Felicijan Bratož, je zaključil Alen Premk s poskočnimi
vižami na harmoniki. Starejše je nagovoril župan Franc
Sušnik, ki je v svojem govoru poudaril glavne občinske
projekte in potarnal nad delom državnih organov pri
pridobivanju uporabnega dovoljenja doma starejših
občanov. Navzoče je h kosilu z molitvijo povabil domači
župnik Jože Turinek. Za zabavno popoldne je poskrbela
Družina Ferme iz Limovc.

Srečanja se je udeležilo lepo število povabljenih

V občini Vransko je 340 starostnikov, ki so dopolnili 70
let. Srečanja se je udeležila približno polovica.
Suzana Felicijan Bratož,
višja svetovalka II za družbene dejavnosti
Starejše so z nastopom razveselili učenci OŠ Vransko - Tabor

GASILSKI DAN NA VASI
Kako smo na Kaleh preživeli vročo nedeljo v
družbi gasilcev PGD Vransko
Druženje je sestavni del življenja na vasi. Prav tako je
druženje bistven razlog za nastanek in obstoj društev.
Na Kaleh smo že od nekdaj prakticirali druženje. Posvetilo se nam je: družili se bomo z gasilci, ki nam
bodo pri tem še prikazali gasilske veščine. Na ta način
se bomo lepo imeli in se naučili koristnih stvari.
Gasilski dan smo na Kaleh doživeli 11. septembra
letos in vsem nam je ostal v lepem spominu. Poskrbeli smo za to.
Druženje se je pričelo v času kosila. Gasilski vozili Prostovoljnega gasilskega društva Vransko sta z
vključenimi sirenami prihrumeli na Kale in pogasili
pripravljen požar. V napad so krenili iz dveh strani,
pogasili ogenj in ga z vodo zalili tako močno, da mu
ni več prišlo na misel, da bi gorel. Prikazali so nam
tehniko gašenja in opremo; tudi sami smo poskusili
gasiti. Po kosilu smo skupaj preskusili vaško gasilsko
opremo: hidrant, cevi, ročnik, ventile. Otrokom so
gasilci pripravili posebno veselje z vodno drčo. En za
drugim so se dričali po njej. Veselju ni bilo konca.
Starejši smo si z gasilci privoščili nogometno tekmo,
katere rezultat ni bil pomemben; pomembno je bilo,
da smo se z njo pripravili na popoldansko peko na
žaru in uživanje pečenih dobrot.
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Vodna drča je razveselila otroke

ZGODILO SE JE ...
Ob koncu druženja smo napravili še pravo gasilsko
fotografijo in si obljubili, da se naslednje leto zopet
dobimo. Domačini smo še počakali temo in se nato v
njenih krilih porazgubili na svoje domove; nov delov-

ni teden se je namreč hitro bližal, a spomin na prijeten
dan nas bo še dolgo grel.
Andrej Semprimožnik

Na koncu še gasilska fotografija

DEŽELA CELJSKA PREJELA ZLATO PRIZNANJE
44. MOS-a
V zadnjih letih smo v Sloveniji na državnem nivoju začeli
razvijati idejo o trženju Slovenije v okviru posameznih destinacij – geografsko zaokroženih območij, v katerih je turizem pomembna oziroma ključna gospodarska dejavnost.
Po uspešni prijavi na lanskoletni razpis Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje izvedbenih aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij smo tudi v Savinjski regiji
pridobili priložnost za organizirano in načrtovano skupno
predstavitev turistične ponudbe.
Turistična ponudba na območju 21 občin Savinjske regije
(Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek,
Prebold, Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik,
Vransko, Zreče, Žalec) se združuje pod delovnim nazivom
destinacija DEŽELA CELJSKA, management destinacije
pa je zaupan Zavodu za kulturne prireditve in turizem
Celeia Celje. Pri projektu aktivno sodelujejo tudi razvojni
partnerji – RA Savinja in ZKŠT Žalec, RA Sotla, RA Kozjansko, Medobčinski urad Slovenske Konjice, Razvojna
agencija Savinjske regije kot tudi vsi turistično informacijski centri in lokalne turistične organizacije na območju
destinacije.
Turistična ponudba destinacije DEŽELE CELJSKE je pestra in je bila oblikovana z osnovno mislijo – zapustite mestni utrip s pobegom na podeželje v pristno naravo ali v eno
izmed zdravilišč oziroma wellness centrov, kjer se spočijete
in napolnite z novo energijo. Obenem pa so v turistično
ponudbo vključene tudi prireditve in spoznavanje kulturne
dediščine (stara mestna jedra, muzeji, galerije ...)

DEŽELA CELJSKA se je predstavila na letošnjem Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju in za celovito predstavitev turistične ponudbe Savinjske regije z aktivno
predstavitvijo destinacije DEŽELA CELJSKA prejela zlato
priznanje. V okviru Spodnjesavinjske subregije so se predstavili tudi ponudniki iz občine Vransko. Ker bo v prihodnosti skupnih nastopov na sejmih in drugih prireditvah še
več, upamo, da se bomo tudi na Vranskem znali povezati
vsi ponudniki in skupaj predstavljati našo prelepo zeleno
občino.
Šampion za albuminsko ovčjo skuto
kmetiji Novak
Kmetija Novak iz Zajasovnika, ki se ukvarja z ovčerejo,
se je tudi letos predstavila na kmetijsko-živilskem sejmu
v Gornji Radgoni. Njihov glavni adut je bila albuminska
ovčja skuta. Zanjo so prejeli nagrado šampion kakovosti
AGRA 2011. Za priznanje jim iskreno čestitamo in želimo
še naprej uspešno pridelavo dobrot iz ovčjega mleka.

Priznanje za kmetijo Novak
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ZGODILO SE JE ...
SABINA PONOVNO V ELEMENTU
Po izredno uspešnem prvem polletju si je Sabina malo oddahnila in odpočila, popolnoma pa treningov ni opustila. Še
vedno je občasno tekla po par kilometrov in opravila vsaj dva
treninga na teden, sredi avgusta pa se je pričelo zares.
Zadnji teden v avgustu je odšla na reprezentančne priprave
v Tolmin, kjer so treninge vodili domači trenerji, legenda
ju-jitsa Rob Haans (Nizozemska), ki je v treh različnih kategorijah večkratni svetovni in evropski prvak, ter večkratni
zmagovalec na svetovnih igrah Andreas Guttner (Nemčija),
mojster ju-jitsa (DJJDO) 5. dan in mojster ju-jitsa (DJJV)
4. dan. Treningi so potekali dvakrat dnevno, poleg tega še
vsak dan jutranja vadba in kondicijski trening. Ob tem pa so
prisotni polagali pasove in potrjevali ter obnavljali licence za
trenerje. Slednjega je obnovila tudi Sabina.
Po vrnitvi s priprav se je v začetku septembra udeležila
mednarodnega turnirja v Modriči (BIH) in se domov vrnila z zlato medaljo. Treningi so zopet na prvem mestu,
trenira vsak dan, v domačem in v ostalih klubih (Maribor,
Celje, Ljubljana in Novo mesto). S pričetkom šolskega leta so
ponovno pričeli s treningi ju-jitsa za najmlajše člane kluba,
učence OŠ Vransko. Treningi in vpis novih članov oziroma
učencev bodo potekali cel september, vsak torek in četrtek v
plesni dvorani Športne dvorane Vransko v času treninga od
14.00 do 16.30.
VRANŠANI NA MARATONU CELJE-LOGARSKA
DOLINA
Vranšani Ivan Hrastovec, Martin Reberšek in Aljoša Golob
so se udeležili ultramaratona 75 km Celje-Logarska dolina.
Vsi trije so razdaljo pretekli, Ivan Hrastovec iz Prapreč pa je
dosegel izvrsten rezultat s časom 6 ur 22 minut in je v kategoriji do 30 let zasedel 1., skupno pa 5. mesto.
Slavica Marn

Sabinini dnevi so resnično zapolnjeni z stalno akcijo, vse
pa s končnim ciljem doseči popolnost. Konec septembra
in začetek oktobra jo čaka evropski pokal v mestu Hanau
(Nemčija), 11. 10. pa odpotuje v Kolumbijo na svetovno
prvenstvo, kjer bo v kategoriji + 70 kg zastopala barve slovenske zastave skupaj z Tamaro Strnad (Novo mesto) in
Mehmedom Telalovićem (Maribor). Vsi bomo držali pesti
in nestrpno čakali na rezultate.
Albert Predovnik

Sabina Predovnik med borbo

DEJAVNOSTI OBČINE VRANSKO NA PODROČJU
KOMUNALE
Rešene težave z varnostno ograjo v Čepljah
Direkcija Republike Slovenije za ceste je po celem letu napornega dogovarjanja in prepričevanja vendarle uredila
neoviran dostop do stanovanjskih objektov Čeplje 6 in 7 ter
poslovno stanovanjskega objekta Čeplje 8.

Vsem tekačem čestitamo tudi iz uredništva Občinskega informatorja.

Varnostna ograja je sedaj odprta na treh mestih

Zaključena sanacija plazu na Ropasiji
Zaključena je sanacija plazu v območju lokalne ceste Vransko-Ropasija, ki se je sprožil po neurju s poplavami septembra 2010. Sredstva za sanacijo plazu, katero je na podlagi izvedenega javnega naročila izvedlo podjetje TRIS, d. o. o., z
Dobrovelj, je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor RS.
Ivan Hrastovec na zmagovalnih stopničkah
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ZGODILO SE JE ...

Po zaključeni sanaciji…

V zaključni fazi tudi sanacija plazu na Brcah
Plaz Ropasija 2010

Zaključena sanacija plazu v Zaplanini
Skoraj leto dni po neurju od 16. do 20. septembra 2010, ki je
v naši občini povzročilo veliko gmotno škodo, je končana sanacija plazu pod lokalno cesto št. 490211 Ločica-ZaplaninaLimovce, ki je bila ves čas od nastanka plazu zaprta za tovorni promet. Sredstva za sanacijo je zagotovilo Ministrstvo za
okolje in prostor RS, sanacijo plazu je na podlagi izvede-nega
javnega naročila izvedlo podjetje AGM Nemec, d.o.o., iz
Laškega.

Sanacija plazu pod cesto na Brcah je v zaključni fazi. Plaz pod
cesto se je sprožil v neurju septembra lani in vse od takrat
je bila cesta zaprta za tovorni promet. Sanacijo, za katero je
sredstva zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor, izvaja
Mirko Razboršek, s. p., iz Zaplanine.

Plaz Brce po neurju

Plaz Zaplanina po neurju septembra 2010

Sanacija plazu hitro napreduje

Sanacija je zaključena

Končano redno vzdrževanje gozdnih cest za leto 2011
Občina Vransko je v mesecu avgustu končala z deli na rednem vzdrževanju gozdnih cest. Izvajalec del Sašo Cizej, s. p.,
je na predlog Zavoda za gozdove izvajal redna vzdrževalna
dela (gramoziranje, komprimiranje in grederiranje vozišč,
čiščenje jarkov in prepustov ...) na naslednjih gozdnih cestah:
GC Konškovi grabni, GC odcep Kamnik, GC odcep TršcaVivoda, GC Ropasija-Planinc ter GC odcep Ručgar.

Gozdna cesta odcep Kamnik, Zaplanina
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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
ZAKLJUČEK POLETNIH
VEČEROV
VRANSKI

Vaški filharmonik,
POLETNI
VEČERI 2011
monokomedija

Letošnje Vranske poletne večere smo zaključili v cerkvici
Srečka Zorka
sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku, ki smo jo letos prvič
OŽIVIMO
DEDIŠČINO
vključili med koncertna prizorišča. Mala
baročnaKULTURNO
cerkvica
je s svojo lepoto in akustiko navdušila člane nastopajočega
spodaj:
Godalnega kvarteta Attacca, njihove svojce in domače obiskZavod za kulturo, turizem
in šport
Vransko
Kvartet
violončel
ovalce. Po odzivu nastopajočih in obiskovalcev lahko rečemo,
Čelofonija in
vabiglasbenih
na koncert zasedbe
da smo uspešno zaključili četrto sezono poletnih
večerov. Od konca maja do srede septembra smo prisluh- pianistka Hermina
Hudnik
nili mladim in uveljavljenim izvajalcem klasične glasbe na
GODALNI
KVARTET
ATTACCA
violončelu, klavirju, kitari, harfi, violini
in violi. Edin-krat,
ko
smo si res želeli topel poletni večer, nam je zagodlo vreme,
tako da smo si morali monokomedijo Vaški filharmonik
ogledati v kulturnem domu. Za nami je pet večerov, druženj,
ki jih je obogatila glasba velikanov klasične glasbe. Izvajalci,
ki so v zadnjih letih nastopili pri nas, so razširili glas o prijetnih večerih, zato imamo za prihodnje leto že najavljena
zveneča imena.

ki bo v soboto, 17. septembra 2011, ob 20. uri
v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku.
Naj nas tudi poleti povezuje kultura.
Kitarski duo Jerko Novak in Žarko Ignjatović
ABONMA 2011/2012
v novi abonmajski sezoni vas v mesecu oktobru vabimo na naslednje prireditve:
 otroški abonma
sobota, 15. 10. 2011, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko
PAPIJEV CIRKUS, igrana predstava za otroke od 3. leta starosti
Magični teater JABA-DABA-DU s čarodejem Tonijem
 glasbeni abonma
petek, 21. 10. 2011, ob 20.00 v Športni dvorani Vransko
KOLEDAR NARODNO-ZABAVNIH ANSAMBLOV 2012, koncert
 gledališki abonma
sobota, 29. 10. 2011, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko
ZBEŽI OD ŽENE, komedija
Prosvetno društvo Štandrež, Dramski odsek

Godalni kvartet Attacca

*****

Še vedno vas vabimo k VPISU ABONMAJEV
Dosedanji abonenti:
 vsak dan, od 19. 9. do 7. 10. 2011, od 8.00 do 16.00 v pisarni v Športni
dvorani Vransko.
Novi abonenti:
 vsak dan, od 3. 10. do 7. 10. 2011, od 8.00 do 16.00 v pisarni v Športni
dvorani Vransko.
Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11 ali
031 210 298.
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Urška Križnik Zupan

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 30. SEPTEMBER 2011
VSEBINA

Številka 11/2011
RAZPISI

RAZPISI

1. Javni razpis za sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

aktivnosti

1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

1.

2. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe
(pluženja in posipanja cest) na območju Občine
Vransko za obdobje 1. 11. 2011 do 15. 3. 2012

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, vabi vse
zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim
javnim
razpisom
za
sofinanciranje
aktivnosti
trajnostnega upravljanja z divjadjo, ter to razpisno
dokumentacijo oddajo svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI
TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO.
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo (Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011).

POVABILO K ODDAJI VLOGE

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov
odvračanja divjadi in varovanja travnikov in pašnikov in
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem
želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu
trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem in
preprečevanju škod na kmetijskih zemljiščih.
Občina bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu,
do višine 1.115,16 €.
2.

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO
VLOGE

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 9.
2011 v Uradnih objavah Občine Vransko, na spletni
strani Občine Vransko: www.vransko.si in na oglasni
deski Občine in to razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo .
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec PRIJAVA NA RAZPIS;

1|S tr a n
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Številka 11/2011 – 30. 9. 2011
- je izpolnjen in priložen obrazec IZJAVA VLAGATELJA
O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO
POGODBO
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na
spletnem naslovu: www.vransko.si.
Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z
natančno oznako na sprednji strani:
- ne odpiraj - vloga na javni razpis - javni razpis za
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo;

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Zoper odločbo župana ni pritožbe v upravnem
postopku, lahko pa se sproži upravni spor na Upravnem
sodišču Republike Slovenije, v roku 30 dni po prejemu
odločbe. Tožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik
pri navedenem sodišču.
Številka: 4303-82/2011-04
Vransko, 30. 9. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora
vlagatelj poslati po pošti v pisni obliki na naslov: Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, ali jo osebno
vložiti v tajništvu občine.
Rok za oddajo vloge je 20. 10. 2011.
3.

POSTOPEK ZA IZBOR SOFINANCERJA

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to
je 24. 10. 2011. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo
pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta namen
imenuje župan.
Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je vloga
popolna. Če vloga ni popolna, se vlagatelja vloge pisno
pozove na njeno dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je
največ 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Po
prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge
ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v
navedem roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako
se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je bila poslana
prepozno.
Komisija bo najkasneje v roku 30 dni od zaključka
javnega razpisa županu predlagala sofinancerje.

2. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja
in posipanja cest) na območju Občine Vransko za
obdobje 1. 11. 2011 do 15. 3. 2012
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/10), in Pravilnika o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št.
62/98) Občina Vransko objavlja
JAVNI RAZPIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja
cest) na območju Občine Vransko za obdobje 1. 11.
2011 do 15. 3. 2012
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna
dokumentacija sta objavljena na spletni strani občine
Vransko (www. vransko.si) in na oglasni deski Občine
Vransko. Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o
izvajanju zimske službe do 20. 10. 2011 na naslov
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Številka: 4303-81/2011-04
Vransko, 30. 9. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

O izbiri sofinancerjev bo odločil župan z odločbo.
Vlagateljem neodobrenih vlog se izda odločba o
zavrnitvi.
Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v 8.
dneh o dokončnosti odločbe o izbiri sofinancerja. Če v
tem roku ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju
iz razlogov, ki so na strani izbranega sofinancerja,
odločba o izboru sofinancerja za posamezno lovišče
preneha veljati.
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* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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ZKTŠ - ŠPORT

Zavod
turizem
in
Vransko
134,
3305
Zavod za kulturo,
turizem
in šport Vransko,
Vransko, Vransko
134, 3305
Vransko
Zavod za
za kulturo,
kulturo,
turizem
in šport
šport
Vransko,
Vransko
134,
3305 Vransko
Vransko
Tel: 03 703
12 10, GSM:041
041 238 749,
faks: 03 703
12 15, 12 15,
Tel:
Tel: 03
03 703
703 12
12 10,
10, GSM:
GSM: 041 238
238 749,
749, faks:
faks: 03
03 703
703 12 15,
E-pošta: zkts.vransko@siol.net, www.zkts-vransko.si, Facebook profil ZKTS Vransko

E-pošta:
E-pošta: zkts.vransko@siol.net,
zkts.vransko@siol.net, www.zkts-vransko.si,
www.zkts-vransko.si, Facebook
Facebook profil
profil ZKTS
ZKTS Vransko
Vransko
V Športni dvorani Vransko že poteka nova sezona rekreacije in treningov. V dvorani se izvajajo naslednje
dejavnosti:
V Športni
Športni dvorani
dvorani Vransko
Vransko že
poteka
nova
V
že dnevi
poteka
nova sezona
sezona rekreacije
rekreacije in
in treningov.
treningov. V
V dvorani
dvorani se
se izvajajo
izvajajo
 športni rojstni
za najmlajše
dejavnosti:
 gibalna abeceda
dejavnosti:
 rekreacija
(odbojka,
košarka, nogomet, badminton, plezanje, namizni tenis)
 športni
dnevi
za
športni rojstni
rojstni
dnevi
za najmlajše
najmlajše
 aerobika
(step,
TNZ, aerobika 50+ in osteoporoza, zumba)
 gibalna
gibalna abeceda
abeceda
 ples (- standardni in latinsko-ameriški plesi,
 rekreacija
košarka,
plezanje,
namizni tenis)
tenis)
- orientalski
plesi –nogomet,
inf.: ŠD Vransko,badminton,
Vesna Pider, tel.: 031
283 113)
rekreacija (odbojka,
(odbojka,
košarka,
nogomet,
badminton,
plezanje,
namizni




naslednje
naslednje

aerobika
aerobika (step,
(step, TNZ,
TNZ, aerobika
aerobika 50+
50+ in
in osteoporoza,
osteoporoza, zumba)
zumba)
ples
(- standardni
ples (standardni in
in latinsko-ameriški
latinsko-ameriški plesi,
plesi,
GIBALNA
-- orientalski
inf.: ŠD Vransko, Vesna Pider, tel.:
031 283 113ABECEDA
)
orientalski plesi
plesi –– inf.:
ŠD Vransko, Vesna Pider, tel.: 031 283 113)

Gibalni razvoj je za predšolske otroke temeljnega pomena. Gibalne
dejavnosti pripomorejo k pravilnemu gibalnemu in funkcionalnemu razvoju.
Pri GIBALNI ABECEDI bodo najmlajši skozi igro in domišljijo spoznavali in
razvijali naravne oblike gibanja, osnove iger z žogo, elementarne igre,
atletsko abecedo.
Naš cilj je otroke, stare od 4 do 7 let, navdušiti nad gibanjem, ki pripomore k
Gibalni
razvoj
za
otroke
Gibalne
in kreativnosti
in s katerim
razvijajo temeljnega
koordinacijo, se pomena.
učijo
Gibalniustvarjalnosti
razvoj je
je
za predšolske
predšolske
otroke
temeljnega
pomena.
Gibalne
kolektivnosti in upoštevanja
pravil.
dejavnosti pripomorejo
pripomorejo kk pravilnemu
pravilnemu gibalnemu
gibalnemu in funkcionalnemu
funkcionalnemu razvoju.
razvoju.
dejavnosti
Z gibalno pismenostjo se bodo
malčki spoznavali letos že tretje
leto v jesenko-zimskem časuin
vsako sredo od
Pri
GIBALNI
ABECEDI
bodo
najmlajši
skozi
igro
in
domišljijo
spoznavali
in
17.00 do 18.00 v plesni dvorani
Športne dvorane
Vransko.
Cena najmlajši
bo 30 € mesečno.
Pri GIBALNI
ABECEDI
bodo
skozi igro in domišljijo spoznavali in
razvijali
naravne
oblike
gibanja,
osnove
z
žogo,
igre,
Prijava in informacije: ZAVOD
ZA KULTURO,
TURIZEM
IN ŠPORT
VRANSKO,
Vransko iger
134, 3305
Vransko, elementarne
tel:
razvijali naravne oblike gibanja, osnove iger z žogo, elementarne igre,
03 703 12 10.
atletsko abecedo.

GIBALNA ABECEDA
ABECEDA
GIBALNA

atletsko abecedo.
Naš cilj
cilj je
je otroke,
otroke, stare
stare od
od 4 do
do 7
7 let,
let, navdušiti
nad
ki pripomore
pripomore kk
Naš
navdušiti
nad gibanjem,
gibanjem, ki
NORDIJSKA
HOJA 4PO
POTEH
VRANSKEGA
ustvarjalnosti
in
kreativnosti
in
s
katerim
razvijajo
koordinacijo,
se učijo
učijo
ustvarjalnosti in kreativnosti in s katerim razvijajo koordinacijo, se
Bodite aktivni in se nam pridružite na tečaju NORDIJSKE HOJE.
kolektivnosti in
in upoštevanja
upoštevanja pravil.
pravil.
kolektivnosti
Z vami bo inštruktor nordijske hoje, ki vas bo seznanil z novim načinom telesne
ZZ gibalno
gibalno pismenostjo
pismenostjo se
se bodo
bodo malčki
malčki
spoznavali
letospalic.
že tretje
tretje leto
leto vv jesenko-zimskem
jesenko-zimskem času
času vsako
vsako sredo
sredo od
od
aktivnosti
v naravi s pomočjo
spoznavali
letos
že
17.00 do
do 18.00
18.00 vv plesni
plesni dvorani
dvorani Športne
Športne dvorane
dvorane Vransko.
Vransko. Cena
Cena bo
bo 30
30 €
€ mesečno.
mesečno.
17.00
Nordijska
hoja je ena
najbolj učinkovitih
in varnih
telesnih aktivnosti:
Prijava
in
informacije:
ZAVOD
ZA
KULTURO,
TURIZEM
IN
ŠPORT
VRANSKO,
Vransko 134,
134, 3305
3305 Vransko,
Vransko, tel:
tel:
Prijava in informacije: ZAVOD ZA
TURIZEM
INmišic
ŠPORT VRANSKO, Vransko
- v KULTURO,
gibanje je vključenih
90 % vseh
03
703
12
10.
- krepi dihalni in srčno-žilni sistem
03 703 12 10.
- zmanjšuje ali odpravi bolečine v hrbtu, rokah in ramenih
- vodi k bolj pokončni in pravilni drži
- povečuje gibljivost, zlasti hrbtenice
- poraba kalorij je v primerjavi z normalno hojo višja od 20-40 %
primerna
starosti
aktivni
inzasevsenam
pridružite na tečaju NORDIJSKE HOJE.

NORDIJSKA
NORDIJSKA HOJA
HOJA PO
PO POTEH
POTEH VRANSKEGA
VRANSKEGA

Bodite
Bodite aktivni in se nam pridružite na tečaju NORDIJSKE HOJE.
ZZ vami
inštruktor
nordijske
hoje,
ki
seznanil
tečaja je 30,00
EUR (5-urni
osnovni
tečajbo
+ izposoja
palic)z
vami bo
boCena
inštruktor
nordijske
hoje,
ki vas
vas
bo
seznanil
z novim
novim načinom
načinom telesne
telesne
Tečaj
bo
potekal
24.
10.
2011
in
25.
10.
2011
ob
17.00.
aktivnosti
aktivnosti vv naravi
naravi ss pomočjo
pomočjo palic.
palic.
Prijave zbiramo do 21. 10. 2011 na tel: 041 238 749

Nordijska
Nordijska hoja
hoja je
je ena
ena najbolj
najbolj učinkovitih
učinkovitih in
in varnih
varnih telesnih
telesnih aktivnosti:
aktivnosti:
-- vv gibanje
gibanje je
je vključenih
vključenih 90
90 %
% vseh
vseh mišic
mišic
-- krepi
krepi dihalni
dihalni in
in srčno-žilni
srčno-žilni sistem
sistem
-- zmanjšuje
ali
odpravi
bolečine
zmanjšuje ali odpravi bolečine vv hrbtu,
hrbtu, rokah
rokah in
in ramenih
ramenih
-- vodi
vodi kk bolj
bolj pokončni
pokončni in
in pravilni
pravilni drži
drži
-- povečuje
povečuje gibljivost,
gibljivost, zlasti
zlasti hrbtenice
hrbtenice
-- poraba
kalorij
je
v
primerjavi
poraba kalorij je v primerjavi zz normalno
normalno hojo
hojo višja
višja od
od 20-40
20-40 %
%
-- primerna
za
vse
starosti
primerna za vse starosti
Cena
Cena tečaja
tečaja je
je 30,00
30,00 EUR
EUR (5-urni
(5-urni osnovni
osnovni tečaj
tečaj ++ izposoja
izposoja palic)
palic)
Tečaj
bo
potekal
24.
10.
2011
in
25.
10.
2011
Tečaj bo potekal 24. 10. 2011 in 25. 10. 2011 ob
ob 17.00.
17.00.
Prijave
Prijave zbiramo
zbiramo do
do 21.
21. 10.
10. 2011
2011 na
na tel:
tel: 041
041 238
238 749
749
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
SPREJEM PRVOŠOLČKOV
Tudi na OŠ Vransko - Tabor smo 1. septembra odprli
šolska vrata za naše prvošolčke. Najprej sta jih pozdravila
ravnateljica Majda Pikl in župan Franc Sušnik. Sledil je
pogumen preskok šolskega praga 38-ih prvošolčkov, ki so
se nato skupaj s starši razporedili v tri različne delavnice.

Učiteljice 1. triade

Prvošolčki in njihovi starši

Pozdrav ravnateljice in župana

Pa se predstavimo ...

... in začnemo!

UČENCI KOLESARJI
Vsi, ki ste se v začetku junija vozili po cestah Vranskega,
ste prav gotovo opazili skupine otrok, ki so se s kolesom,
zaščitno čelado in rumenim brezrokavnikom še nekoliko
negotovo, a polni pričakovanj, vozili skozi trg. Sprva smo
bili z njimi učitelji, kasneje pa so morali pot prevoziti sami,
učitelji, starši in policisti pa smo jih spremljali ob cesti.
Vse se je začelo že v mesecu marcu, ko so se učenci začeli
učiti teorije, kakršno poznate prav vsi, ki ste opravljali izpit
za vožnjo v javnem prometu. Vsi učenci so ga v mesecu
maju uspešno opravili.
Sledila je spretnostna vožnja po poligonu, pri kateri so
učenci morali dokazati, da zmorejo pravočasno zavreti,
spretno prevoziti ožine, voziti tudi le z eno roko, voziti slalom, osmice in podobno.
Šele ko so dokazali, da vse to zmorejo, so se lahko prvič, v
spremstvu učiteljev, podali na javne ceste.
Zadnji šolski dan so tako petošolci ob spričevalu ter drugih priznanjih dobili tudi čisto prvi pravi uradni dokument, kolesarski izpit.
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Otroci so se večinoma poznali že iz vrtca, tako da hujših
zadreg ni bilo. Če pa se je tu in tam pokazalo malce zaskrbljenosti, je ta hitro izginila, ko so se učenci sprostili
ob različnih dejavnostih. Na koncu jih je čakalo sladko
presenečenje in majhno uporabno darilo.

Da smo vse to lahko izvedli, se moramo zahvaliti predvsem našim donatorjem, ki so nam priskočili na pomoč
pri nakupu šolskih koles, s pomočjo katerih si bomo lahko
olajšali delo in razbremenili starše pri nakupu in vsakodnevnem prevažanju koles v šolo ter iz nje ter izdelavi
spretnostnega poligona.
Za pomoč pri nakupu koles se zahvaljujemo: AMZS, Centru varne vožnje Vransko, Lekarni Vransko ter Zavarovalnici Triglav. Pri izdelavi spretnostnega poligona so nam
pomagali: g. Klemen Felicijan, g. Marjan Maček, g. Gregor
Pečovnik, g. Gregor Pikl, g. Jože Semprimožnik, g. Matjaž
Pikl, g. Ivan Mihevc ter ga. Zvonka Cencelj.
Pri izvedbi kolesarskih izpitov so nam pomagali tudi g.
Vodovnik, g. Arnšek, ga. Pahole Cencelj ter ga. Pikl, policista Policijske postaje Žalec g. Ocvirk in g. Jelen, številni
učitelji in hišnik Osnovne šole Vransko - Tabor.
Vsem, ki ste nam pomagali, se učenci 5. razreda z
učiteljicama Klavdijo Kropec in Matejo Jeler iskreno zahvaljujemo.
Klavdija Kropec

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
EKOŠOLA IN NAJ EKORAZRED
V šolskem letu 2010/2011 smo znova osvojili ekozastavo.
Ekozastava je priznanje projekta EKOŠOLA,
ki se zavzema za uvajanje načrtne in celostne
okoljske vzgoje, katere glavni cilj je privzgojiti zavedanje,
da je skrb za okolje in naravo okoli nas nekaj vsakdanjega,
nekaj, kar je enostavno del nas.

ekorazred osvojil 9. a s 6680 kg zbranega papirja, 143
kartušami in 9 kosi odpadne električne in elektronske
opreme. Čestitamo!
Ker pa je bil 9. a naj ekorazred vseh devet let bivanja na
naši šoli, so si prislužili še posebno nagrado šole, in sicer
nagradni izlet v adrenalinski park na Mariborskem Pohorju.

V preteklem šolskem letu smo se ukvarjali s tremi glavnimi temami, in sicer energijo, vodo in odpadki ter z dodatnimi temami, kot so revščina, ekobralna značka, zbiralne
akcije, obiskali smo čistilno napravo v Brodeh, Energetiko
Vransko, ekokmetijo ipd.
V letošnjem šolskem letu smo s skupnimi močmi zbrali
več kot 28 ton odpadnega papirja, v zbiralni akciji odpadne
električne in elektronske opreme smo zbrali 172 kosov
le-te, zbrali in podarili smo tudi več kot 100 kg zamaškov,
v zbiralnih akcijah otroških oblačil, igrač in hrane pa smo
pomagali mnogim družinam in zbirnim centrom.
V sklopu zbiralnih akcij papirja, izrabljenih tonerjev in
kartuš ter elektronske in električne opreme vsako leto
izberemo naj ekorazred. Preteklo šolsko leto je naslov

9. a v adrenalinskem parku

Rezultate zbiralnih akcij si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Vsem, ki ste nam pomagali, se zahvaljujemo in vabimo, da se nam pridružite tudi v novem šolskem letu.
Klavdija Kropec in Zlatka Avžner,
ekokoordinatorki v šolskem letu 2010/2011
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
PLANINCI NA SEDMERIH JEZERIH
V soboto, 20. avgusta, smo se ob petih zjutraj z avtomobili odpravili do Bohinjskega jezera. Skupino pohodnikov je sestavljalo 16 udeležencev in dva vodnika (Andrej
Semprimožnik – vodja, Bernard Kolar – pomočnik vodje).
Našo pot smo začeli pri Koči pri Savici. Po približno treh
urah hoje in 900 m razlike v nadmorski višini smo prišli
do Doma na Komni (1520 m). Tam smo naredili prvi
krajši postanek za malico. Z Doma se je pogled razpiral na
okoliške hribe in seveda tudi na Bohinjsko jezero pod nami.
Naša naslednja postojanka je bilo Črno jezero (1319 m), do
katerega smo prišli ob približno dveh popoldne. Nekateri so
izkoristili priložnost in šli plavat, saj je to jezero najtoplejše
izmed Triglavskih. Po končanem plavanju in malici pa nas
je spet čakal vzpon do Koče pri Triglavskih jezerih (1685 m).
Tja smo prišli okoli pol šestih zvečer, ravno pravi čas, saj se je
nato ulil dež. Po plohi smo se nekateri »bolj zagnani« odločili
še za večerni sprehod do Ledvičke, do katere nas je ločilo še
45 minut hoje. Vendar nismo bili nič utrujeni, saj je čudovit
pogled na Jezero v Ledvicah odtehtalo morebitne bolečine
v nogah ali pa morda žulje, ki so nastali po celodnevni hoji.
Naslednje jutro smo se na pot podali že ob šestih zjutraj.
Tokrat smo se razdelili v dve skupini. Enajst nas je odšlo na
Malo Tičarico (2071 m), od koder je bil prelep razgled na
okoliške gore. Druga skupina pa je odšla po lažji poti naokrog. Vsi skupaj smo se potem dobili na planini Dedno polje,
kjer smo naredili krajši počitek. Potem smo se spustili na
planino Vogar, kjer smo imeli daljši počitek, ki so ga neka-

Udeleženci pohoda
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teri izkoristili za kosilo, nekateri so si šli pogledat razgled na
Bohinjsko jezero, drugi pa so se preprosto ulegli v senco in
malo zadremali.
Ob štirih popoldne smo prišli do Stare Fužine, kjer se je naš
dvodnevni izlet končal. Za nami je bilo 42,4 km poti in 3355
m višinske razlike. Vtisi so pozitivni, izlet ni bil preveč zahteven, družba je bila prava, vreme je zdržalo, mi pa smo se z
eno izkušnjo več vrnili v dolino.
Petra Kolar

Planinci na Mali Tičarici

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
VETERANI POŽARNE BRAMBE VRANSKO
NAJBOLJŠI
V Šoštanju, kraju z najdaljšo tradicijo prirejanja tekmovanj
s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami, je 20. avgusta
potekalo že 27. pokalno tekmovanje gasilcev veteranov s
starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Odpadlo je samo
enkrat, letos pa je že drugič zapored štelo tudi za zaključno
ligaško tekmovanje za pokal Savinjsko-šaleške regije. Organizatorji, člani PGD Šoštanj mesto, so tekmovanje odlično
izvedli, enako tudi zaključno prireditev ligaškega tekmovanja za pokal Savinjsko-šaleške regije.
Gasilci veterani so skozi »zelo resno« tekmovanje predstavili delovanje stare gasilske tehnike v delovnih uniformah,
avtentičnih tistim iz obdobja ustanavljanja prvih prostovoljnih požarnih bramb na Slovenskem, kot so se takrat imenovala današnja prostovoljna gasilska društva. Vse poletje
so se veterani zagrizeno pripravljali, trenirali in se borili na
medsebojnih društvenih srečanjih na pokalnih tekmovanjih,
katerih rezultati so šteli za uvrstitev v ligaškem tekmovanju,
ter tako praktično prikazali delovanje in uporabnost sto in
več let starih ročnih brizgaln in le petdeset let mlajših motornih brizgaln.
Vsa ta stara gasilska tehnika, ki sodi že v zakladnico slovenske gasilske tehnične dediščine, je na tekmovanjih skoraj brezhibno delovala, vsa pa je z enkratnim izgledom
in tehnično brezhibnostjo kazala, koliko časa veterani in
društva namenjajo varovanju svoje, za slovenske gasilce ter
njihove podpornike, tako pomembne zapuščine celih generacij prebivalcev večjih ali manjših naselij in območij.
Na tekmovanju v Šoštanju je tekmovalo 26 moških in tri
ženske desetine veteranov iz kar 22 prostovoljnih gasilskih
društev. Kot gostje so tekmovali veterani PGD Dekani s
Primorske, iz Prekmurja veterani PGD Markovci, veterani
PGD Šmarje - Sap ter veterani PGD Blanca, ki se lahko pohvalijo z najštevilčnejšo udeležbo, saj so prišli kar z dvema
moškima in eno žensko ekipo. Ekipe so tekmovale z »rosenbauericami, čhermaki, samassami, rakovicami« in drugimi
znamkami ročnih in motornih brizgaln, pri nekaterih pa
proizvajalec še ni uradno potrjen, vsem pa je skupno, da je le
malo takšnih, katerih tekmovalci so starejši od brizgalne, s
katero so vajo izvedli.
Veterani Požarne brambe Vransko so se tri leta pripravljali, trenirali in izboljševali svoje sposobnosti ter tehnično
izboljševali in dopolnjevali opremo in svojo 125 let staro
ročno brizgalno. Brodovčani in ostali so se že kar navadili, da
se pri Knežarju stalno nekaj dogaja, da je mimo križa treba
voziti počasi, ker nikoli ne veš, ali je cesta prazna, suha ali
mokra oziroma kaj bo prišlo iz Lutkovega dvorišča oziroma
kleti. Na njegovi, etnografski zbirki namenjeni domačiji, so
namreč redno potekale vaje gasilcev veteranov, če ni bilo vaj,
je bilo pa treba kaj popraviti ali pa se javiti kar tako. Gasilci in
vsak dobro misleči je vedno dobrodošel pri Ludviku v kleti ali
etnološki zbirki, prednost pa so vedno imele vaje in priprave
na tekmovanje in seveda tekmovalna skupina veteranov iz
vseh štirih gasilskih društev Gasilskega poveljstva Vransko
ter njihovi najbolj vneti podporniki in navijači. Zanimivo
je, da nikomur ni bilo težko biti prisoten na vajah ali pa kar
tako, če je to ukazal desetar Pikl, prav vsi smo se zavedali, da
sami veterani potrebujejo pomoč mlajših in Brodovčanov ter
drugih, tako za druženje kot tekmovanje.

Ves čas tekmovanja so bili letos člani Požarne brambe Vransko v vrhunski formi, najbolj pa so se veterani izkazali ravno
v Šoštanju, kjer so v najhujši konkurenci tekmovanja s
starimi ročnimi brizgalnami petič zapored v sezoni zmagali,
drugo mesto so tako pokalno kot v ligi osvojili veterani PGD
Šmarje - Sap in tretje veterani PGD Braslovče, vsi v kategoriji ročne brizgalne. Veterani Požarne brambe Vransko so
tako na tej tekmi osvojili pokal organizatorja tekmovanja s
starimi ročnimi in motornimi brizgalnami PGD Šoštanj mesto kot tudi pokal ligaškega tekmovanja Savinjsko-šaleške
regije. Posebno veselje je veteranom Požarne brambe Vransko pomenila osvojitev prehodnega pokala Savinjsko-šaleške
regije, saj so kot ekipa zbrali največ točk oziroma zmag v
ligaškem tekmovanju gasilcev veteranov s starimi ročnimi
in motornimi brizgalnami v obeh kategorijah. Ta prehodni
pokal je doslej tudi najvišje priznanje za vložen trud, na tem
za gasilce veterane in njihove simpatizerje tako pomembnem
področju delovanja in aktivnosti gasilcev.
Na vseh šestih tekmah je prihajalo do manjših sprememb
v tekmovalni ekipi, kar pa na končne rezultate ni vplivalo.
V najbolj udarni ekipi, ki se je letos iz vseh tekem vrnila s
pokalom, z zadnje kar s tremi, so uspešno delovali in tekmovali: desetar in načelnik tekmovalne desetine ter duša
tekmovanja, Ludvik Pikl - Lutko, vodja cevarjev in pumparjev, Lado Reberšek, ki skrbi skupaj z Antonom Resnikom,
Stanetom Drolcem, Ivanom Izlakarjem, Albertom Predovnikom ter Ludvikom za izvedbo najtežjega dela, to
je pumpanje - črpanje brizgalne vode, vodja špricarjev
- po novem napadalcev, Milan Jelen, skrbi z napadalcema
Jožefom Goropevškom - Pepijem in Matom Gorenškom za
razpeljavo tlačnih cevi in dokončanje naloge - zbitje tarče. Da
vse v redu deluje, pomagata še rezervi, Karol Farčnik in Srečo
Drnovšek.
Po vaji ali tekmi za sprejem in ostalo poskrbijo Vojko
Karničnik, Vili ter vaščani Brodov, ne smemo pozabiti
pomoči članov matičnega društva, posebej predsednika
PGD Vransko Danija Grande, poveljnika PGD Vransko Eda
Novaka ter Zdenka Križnika, ki skupaj s Stanetom Geržino
iz Trnave poskrbi za lačne in utrujene veterane in goste. Za
prevoze skrbijo vozniki posameznih društev, največkrat Andrej Blatnik in veteran Anton Resnik. Z močno priklopno
prikolico nam že vso sezono brezplačno pomaga g. Anton
Habjan. Tehnične težave rešujemo s pomočjo Andreja
Pečovnika in Saša Urankarja. Za popestritev prihoda na
tekmovališče in seveda za dodatne točke pomaga konjska
vprega furmana g. Ivana Skoka iz Šentruperta. Ekipa je
številna, dobro uigrana in uspešna, zadnji čas pa tudi srečna,
saj se nam je po nezgodi in počasnem okrevanju pridružil
sicer le kot navijač Maks Kos, katerega znanje in družba nam
naredita dan lepši.
Po povabilu, zaradi nudene pomoči, se bomo veterani
Požarne brambe Vransko 1. oktobra 2011 udeležili pokalnega tekmovanja, ki ga organizirata PGD Pijava Gorica in
GZ Škofljica za gasilska društva Ljubljana okolica. Upamo,
da bomo tudi tam uspeli vajo izvesti brez napake.
Z gasilskim pozdravom na pomoč
Albert Predovnik
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO
vabi
NA 4. LETNI KONCERT
v soboto, 8. oktobra, ob 20. uri
v Kulturnem domu Vransko.
V programu sodelujejo:
Mladinska folklorna skupina Vransko Folklorna skupina KOLEDA Velenje
Starejša folklorna skupina Vransko
Sekstet sv. Mihaela Vransko
Ljudski godci POLHI Vransko
Citrar Tomaž Plahutnik
Pevska skupina KLASEK Izlake

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO
Ste v zrelih letih? Želite vplivati na svoje življenje in na svoje zdravje? Potem
potrebujete več znanja, potrebujete izobraževanje. Del tega vam bo nudila Univerza
za tretje življenjsko obdobje Vransko, ki pripravlja letos sklop predavanj pod
naslovom:
»Kaj lahko naredimo sami za svoje zdravje?«
Predavanja bodo obsegala aktualne teme, kako zdravje ohraniti ali si ga povrniti
(načini zdravljenja, prehrana, zeliščarstvo, fizioterapija, masaže), kje dobiti ustrezno
znanje (vseživljenjsko izobraževanje, literatura, društva bolnikov, internet) ...
Na predavanja bomo vabili zdravnici Pavlo Rode Zalokar, dr. med., in Ljubo Centrih
Četina, dr. med., farmacevtko Marijo Brišnik, mag. farm., zeliščarico, maserja,
fizioterapevta itd. Na predavanjih boste lahko postavljali vprašanja o težavah, ki vas
težijo, in dobili najustreznejše odgovore, za katere zdravnik ob rednih pregledih za
vsakega posameznika nima časa.
Prvo predavanje bo v torek, 8. novembra, ob 19. uri v prostorih Občinske knjižnice
Vransko.
DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
3. POLETNA LIGA V ODBOJKI NA MIVKI
Topli dnevi so se iztekli, z njimi pa tudi nova sezona poletne
lige v odbojki na mivki, ki smo jo že tretje poletje zapored
organizirali na igrišču Jakov dol. Skupaj je v ligi sodelovalo
enajst ekip iz širšega celjskega področja, med katerimi je po
oddaljenosti izstopala ekipa iz Lenarta.
Prehodni pokal je drugo leto zapored ostal v domačem kraju,
potem ko ga je prvo leto osvojila ekipa iz Frankolovega. Vrstni red zmagovalnih treh ekip je bil sledeč:
1.

JAKOV DOL (Zvonko Kapus, Boštjan Kapus)

2.

ŠEMPETER (Janič, Cestnik)

3.

LENART (T. Štefanec, B. Štefanec)
Darko Kramar
Zmagovalna ekipa

AEROBIKA V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
TOREK
19.00-20.00 STEP
20.00-21.00 FIT MIX + TNZ (trebuh, noge, zadnjica)
ČETRTEK
18.00-19.00 AEROBIKA 50+ in OSTEOPOROZA
19.00-20.00 FIT MIX + TNZ (trebuh, noge, zadnjica)
20.00-21.00 STEP
PRIJAVE IN INFORMACIJE: 041 204 325 (Suzana)

Nudimo gostinske usluge - od jutranje kavice do pogostitve
PO DOGOVORU za večje skupine (do 70 gostov),
kot so IZLETI, POROKE ali PRAZNOVANJA ROJSTNEGA DNE in
DRUGE OBLETNICE, ki zahtevajo ločen prostor
ali ZAKLJUČENO DRUŽBO.
Po rezervaciji ali dogovoru so mogoča tudi prenočišča
v eno, dvo ali tri posteljnih sobah.
Neposredno ob lokalu je parkirni prostor za osebna vozila ali avtobus.
Jamčimo prijazno postrežbo in zmerne cene!

KURJENJE KOMUNALNIH IN KMETIJSKIH ODPADKOV V NARAVI
JE PREPOVEDANO
Zaradi vse večjega števila pritožb občanov vas ponovno obveščamo,
da je kurjenje komunalnih in kmetijskih odpadkov (folija krmnih bal;
prazne vreče cementa, apna, umetnih gnojil; kartonska embalaža;
stara oblačila …) in sploh vsakršno kurjenje v naseljih STROGO
PREPOVEDANO.
Vse te odpadke lahko vsako sredo (14.00-18.00) in soboto (8.00-12.00)
odpeljete v Zbirni center Čeplje.
Pri kurjenju teh odpadkov, posebno folije, se v ozračje sprožajo zdravju in
okolju zelo škodljivi plini. Ker se kljub prepovedi in dosedanjim obvestilom to
še vedno dogaja, pozivamo krajane, naj kršitelje prijavijo na:
Inšpektorat Republike Slovenje za okolje in prostor, Območna enota Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Vodja - Aleksander Bukanovsky
tel: 03/425 27 11
faks: 03/425 27 33
e-pošta: irsop.oe-ce(at)gov.si
Občina Vransko
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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 OKTOBRU




četrtek, 6. oktobra, ob 16. uri v MSK Žalec: srečanje oskrbovancev Našega doma Vransko, Doma
upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn na prireditvi »Ko zmore srce, zmore glava, zmorejo
roke«
torek, 18. oktobra, ob 18. uri: Prihaja noč čarovnic! (pravljična ura s poustvarjalnico)
Vrtec na obisku (po dogovoru)

IZ NAŠIH
NAŠIH PRIREDITEV:
PRIREDITEV:
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V torek, 20. septembra, smo v knjižnici začeli novo sezono druženj z najmlajšimi na pravljičnih uricah s
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v lično okrašeno vazo – pločevinko.
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PASIVNO NASELJE »Po Zavrteh« VRANSKO

zgor-njih hiš, pri spodnjih pa vlogo hišnega »podaljška« odigrata
pergola in napušč pred vhodom. Pozornost je namenjena vsem
prostorom v hiši od posameznih sob in kopalnic vse do glavnih
bivalnih prostorov in njihovemu prehajanju in podaljševanju v
naravni prostor.

Obkroženost Vranskega z gozdnatimi pobočji, s kulturno krajino
NASELJE
»Po Zavrteh«
VRANSKO
terPASIVNO
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nost naravnega okolja in pogledov, ki se zaradi razgibane narave Vseh devet hiš je nanizanih vzdolž nove povezovalne ceste, ki
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preko mostu. Drevje vzdolž potoka predstavlja zeleni zaslon in skupaj s tekočo vodo ustvarja
Nad cesto so štiri, pod njo pa pet hiš. Stavbe so dovolj razmaknjene,
prijetno mikroklimo in zvočno kuliso ob poletjih, pozimi
panalistopadno
prepušča
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orientiranost drevje
posameznih
prostorovnizko
omogočajo dobro
medsebojno
sožitje,
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vsake
sonce in prijetno ogreva pobočje. Hiše so dvignjene nad vodotokom, tako da dvignjena
lega
od hiš z odprtim prostorom. Hiše, ki ležijo pod cesto, so manjše.
na samem začetku pobočja tudi onemogoča zastiranje
ob morebitnih
kasnejših
Imajo le pogledov
pritličje in mansardo.
Ker imajo vhode
s severa, cesto pa
za
svojim
hrbtom,
je
njihova
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intimnejša
stran lahko v obeh
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etažah in v celoti povezana z vrtom oziroma s teraso na jugu. Hiše
nad cesto imajo vstope z juga, zato so deloma orientirane tudi proti
zahodu. To še posebej velja za ločeno bivalno enoto v kleti, ki s
svojim naprej pomaknjenim volumnom tudi tem hišam zagotavlja
uspešno ločevanje javnega in poljavnega prostora pred hišo od intimnega. Na njeni strehi je velika terasa, ki služi glavnim bivalnim
prostorom hiše v pritličju. Tako dvignjena terasa je skrita pred poParcele se nahajajo na prisojnem pobočju, rahlo odmaknjene od gledi s ceste, sama pa omogoča kvalitetne razglede po okolici. Že
samega centra kraja, vendar še vedno zelo blizu trgovin, osnovne omenjen ločen bivalni del v parterju, ki lahko služi tudi mirnim
šole, vrtca, zdravstvenega doma … Skupna površina vseh parcel poslovnim dejavnostim, je pri zadnji hiši večji še za dodatno sobo.
znaša cca 12.000 m2.
Skupaj s petimi manjšimi hišami pod cesto ter s po dvema bivalProjekt 9 pasivno ekoloških hiš Po Zavrteh na Vranskem želi nima oziroma poslovno-stanovanjskima enotama štirih večjih hiš
tako z umestitvijo hiš na zemljišče kot z razporeditvijo prostorov nad njo se kaže raznovrstnost prostorov in njihovih potencialnih
znotraj njih kar v največji meri izkoristiti in ohraniti dobre osnovne rab v naselju.
kvalitete prostora: kulturna in naravna krajina, pogledi na okolico, Hiša Tip A
narava in osončenje, hkrati pa oblikovati sosledje prostorov, ki
Hiša je pravokotnega tlorisa 8 x 12 metrov, nad katerim je
omogočajo jasno delitev na javno in zasebno, naravno in urbano.
simetrična dvokapna streha. Na jugozahodni strani je v kletni etaži
dodan kvadraten volumen tlorisnih dimenzij 5 x 5 metrov, ki predstavlja glavni prostor spodnjega dela hiše, nad njim je terasa, ki se
nadaljuje v »gank« vzdolž celotnega bivalnega prostora zgoraj. Na
vzhodni strani od vhoda je poleg garaže predvidena še nadstrešnica
za dva avtomobila. V hišo se vstopa v njenem najnižjem delu z
južne strani. S severne strani je stavba vkopana do višine kleti cca
2,70 metra visoko. Pred vlago in pritiskom zemljine jo ščiti betonski oporni zid z vmesnim zračnim prostorom.

V celoti gre za preplet tradicionalnega in sodobnega oblikovanja.
Osnovni volumen hiš izhaja iz nekoč značilnega pravokotnega,
vzdolžno na teren postavljenega tlorisa z dvokapno streho skorajda
brez napuščev. Izjema je glavna vzdolžna stranica, kjer znajo biti na
Vranskem in v okolici napušči starejših zgradb, sploh pri gospodarskih poslopjih, tudi zelo veliki in podprti s poševnimi opiračami.
Ta element se v naselju odraža v oblikah senčila pod napuščem

Hiše nad cesto so večje in bolj razmaknjene druga od druge, tako
da so zunanji prostori, ki se navezujejo na hišo lahko organizirani
vzdolžno. V tlorisni varianti mansarde je preko mostička možen
tudi izhod na severno stran stavbe na parcelo za hišo. Hkrati so
hiše navznoter zasnovane tako, da omogočajo delitev na dve funkcionalno ločeni enoti (ena manjša od 50 m2 do 100 m2 velika enota
spodaj in druga večja, 140 m2 velika enota v nadstropju in mansardi, ki lastniku omogočata več scenarijev rabe: atelje, pisarna, hobby,
delo na domu, varuška, razširjena družina, stari starši, oddaja v najem … v manjši enoti in družinsko stanovanje v večji).
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Hiša Tip B

NASELJE PASIVNIH HIŠ »PO ZAVRTEH VRANSKO«

Hiše pod cesto so tudi pravokotnega tlorisa 8 x 12 metrov, nad katerim je simetrična dvokapna streha. Za razliko od stavb nad cesto
se v hišo vstopa s severa nadstropja. V njem je predviden bivalni
del stanovanja s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Iz veže pri
vhodu, kjer je so poleg garderobe še sanitarije za dnevno rabo, vodi
vzdolžno enoramno stopnišče v spalni del v pritličju, ki se odpira na
vrt na jugu. V pritličju spodaj sta dve sobi, spalnica, manjši kabinet
oziroma utillity in kopalnica. Na vrt je preko v teraso razširjenega
»ganka« možen dostop tudi iz bivalnega nadstropja, in sicer po
stopnicah na skrajnem južnem delu pokrite terase. Na nivoju ceste
je hiši na vzhodu dodana neogrevana garaža za dva avtomobila.

Na lokaciji Po Zavrteh blizu centra Vransko, ki je od šole, vrtca,
ZD, trgovine in avtobusne postaje oddaljena približno 500 m,
razpolagamo z 9 parcelami različnih velikosti.
Za vse, ki si želijo manjše parcele, so tu parcele velikosti od 686 m2,
za tiste, ki pa si želijo velik vrt ter več prostora, so tu parcele tudi
do 2275 m2.
Do parcel so zgrajene asfaltna cesta, fekalna in meteorna kanalizacija. Na vsaki parceli so že zgrajeni oporni zidovi in temelji
za montažne hiše. Naselje energetsko pasivnih hiš ima veljavno
gradbeno dovoljenje za dva tipa hiš, in sicer tip A štiri hiše bruto
površine 297,29 m2 in tip B pet hiš bruto površine 191,40 m2.
Cene parcel so enotne po m2. V ceni so zajeti zemljišče, komunalna
ureditev, gradbeno dovoljenje s projekti in komunalni prispevek.
Cena za m2 je 99,90 €.

Cene parcel so enotne po m2. V ceni so zajeti zemljišče, komunalna
ureditev, gradbeno dovoljenje s projekti in komunalni prispevek.
Cena za m2 je 99,90 €.
Vse dodatne informacije lahko dobite vsak delavnik od 7. do 15.
ure na telefonsko štev.: 03/ 70 34 260 ali na e-mail naslovu:
energetika.vransko@siol.net.
Energetika Vransko, d. o. o.,
Marko Krajnc

PISARNE CENTRA ZA SOCIALNO DELO ŽALEC V
OBČINAH POLZELA, BRASLOVČE, VRANSKO, TABOR IN
PREBOLD
Vse dodatne informacije lahko dobite vsak delavnik od 7. do 15.
ure na telefonsko štev.: 03/ 70 34 260 ali na e-mail naslovu:
energetika.vransko@siol.net.
Energetika Vransko, d. o. o.,
Marko Krajnc

UVODNA BREZPLAČNA VADBA JOGE
v ponedeljek, 3. oktobra 2011 in v ponedeljek, 10. oktobra 2011
ob 18.00 in 20.00
Od oktobra 2011 do februarja 2012
bo vsak ponedeljek in petek potekala redna vadba joge
za začetnike in izkušene
v TABORU, OJSTRIŠKA VAS 41
kjer je odprta nova dvorana nasproti Gasilskega doma

Da rezervirate mesto za brezplačno uvodno vadbo, pokličite 040 842 771
www.daryoga.si
Izvajal se bo tudi program za upokojence in športnike.
Ste vedeli, kaj je skrivnost uspeha vrhunskega nogometaša Ryana Giggsa? Redno trenira jogo, seveda. 

22

V ponedeljek, 3. 10. 2011, bo začel Center za socialno delo Žalec, ki
izvaja svoje dejavnosti v Žalcu, Mestni trg 5, z delom tudi v preostalih petih občinah Upravne enote Žalec. Uradne ure pisarne bodo
od 8.30 do 11.30, in sicer v ponedeljek v prostorih občine Polzela,
v torek v Preboldu, v sredo na Vranskem, v četrtek v Braslovčah
in v petek v Taboru. Upravičenci lahko vlagajo vloge za naslednje socialno-varstvene dajatve: otroški dodatek, dodatek za nego,
dodatek za veliko družino, denarne socialne pomoči, državne
štipendije, oprostitve plačil socialno-varstvenih storitev, oprostitev
plačila družinskega pomočnika. Izvajali pa bomo tudi socialnovarstveno storitev: prva socialna pomoč.
Uporabnik storitve prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v
socialni stiski, če se za to storitev odloči prostovoljno. Je prva izmed socialno-varstvenih storitev uporabniku, ki pride na center za
socialno delo. Opravi se kot samostojna storitev, kadar uporabnik
išče pomoč prvič ali na centru za socialno delo išče pomoč v novi
zadevi, izvaja se v obliki usmerjenega razgovora v enem ali več med
seboj povezanih delih.

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV
OKTOBER 2011
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1. 10.
11.00

OBLETNICA 1. FRONTALNE BITKE
NA ČRETI

Čreta

6. 10.
11.00

Medobčinska
splošna knjižnica
Žalec

8. 10.
20.00

Srečanje oskrbovancev domov za
ostarele
»KO ZMORE SRCE, ZMORE GLAVA,
ZMOREJO ROKE«
4. LETNI KONCERT
FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO

MO ZB za vrednote
NOB Žalec,
OO ZB za vrednote
NOB Vransko
Medobčinska
splošna knjižnica
Žalec

15. 10.
10.00

Otroški abonma
PAPIJEV CIRKUS

18. 10.
18.00

PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
Prihaja noč čarovnic
Glasbeni abonma
KOLEDAR NARODNO-ZABAVNIH
ANSAMBLOV 2012
TEČAJ NORDIJSKE HOJE

21. 10.
20.00
24., 25. 10.
17.00
29. 10.
19.30
31. 10.
11.00

Gledališki abonma
ZBEŽI OD ŽENE
KOMEMORACIJA NA GORICI

Kulturni dom
Vransko
Kulturni dom
Vransko

Folklorno društvo
Vransko
ZKTŠ Vransko

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica
Vransko

Športna dvorana
Vransko

ZKTŠ Vransko

Pri Športni dvorani
Vransko
Kulturni dom
Vransko
Pri spomeniku padlih
borcev na Gorici

ZKTŠ Vransko
ZKTŠ Vransko
Občina Vransko,
OO ZB za vrednote
NOB Žalec

Občina Vransko
vabi
ob dnevu spomina na mrtve na
komemoracijo
pri spomeniku padlih borcev na Gorici
v ponedeljek, 31. 10. 2011, ob 11. uri.
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