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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 26. 4. 2012. Prispevke
zbiramo do 15. 4. 2012 na elektronski naslov:
zkts.vransko@gmail.com.

PISMA BRALCEV
DOBROTA JE SIROTA
Odgovor gospe Poldki Presekar
Ponavadi se držim pregovora Kdor molči, stotim odgovori, vendar pa zdaj mislim, da je potrebno odgovoriti,
in sicer gospe, do katere bi že zaradi letnice njenega rojstva morala gojiti spoštovanje, saj bi lahko bila moja
mama. Vendar je spoštovanje pojem, ki si ga človek mora
zaslužiti in mu ni dano že ob rojstvu ali z imenom.
Gospa Poldka v pismu navaja kar nekaj dejstev, ki obremenjujejo mene in mojo asistentko, vendar zavestno
izpušča dejstva, ki govorijo nama v prid. Navaja, da je bila
odslovljena že pri vratih ambulante, kar pa vsakdo, ki je
kdaj koli v desetih letih, odkar skrbim za zobe pacientov,
ki so mi bili zaupani, ve, da ni res. Vsakogar, ki pride,
pogledam in mu, če mu ne morem nuditi pomoči, vsaj
razložim, kako in zakaj ne.
Gospa navaja, da ji je zaradi dotrajanosti počila proteza.
Seveda se ob tem spretno izmika dejstvu, da je nazadnje
obiskala zobozdravnika na Vranskem 8. 3. 1999, to je pred
trinajstimi leti, ko ji je moj predhodnik dr. Andrej Novak
izdelal zgornjo in spodnjo totalno protezo. Vsa obstoječa
dokumentacija govori, da je bila omenjena gospa pri
njem pred tem petkrat, kolikor je pač potrebno za izdelavo omenjenega pripomočka. Pred tem ni zabeleženo,
da bi kdaj koli bila omenjena gospa pri zobozdravniku na
Vranskem. Ko je protezi dobila, ju je uporabljala dvanajst
let, ne da bi se še kdaj spomnila, da obstaja zobozdravnik.
Ko so se pojavile težave, se je 31. 8. 2011 oglasila v moji
ambulanti in želela novo protezo.

trole, tudi kadar gre za brezzobe čeljusti, in ne obisk
zobozdravnika šele takrat, ko se pojavijo težave. Menim, da gospa ni naredila vsega v zvezi s skrbjo za svoje
zdravje. Držala se je pač splošno razširjenega mnenja:
»Če imam težave oziroma bolečine, me morajo vzeti.«
Ker nas ZZZS močno omejuje pri izdelavi protetičnih del,
smo pač prisiljeni uvesti čakalno knjigo, po kateri so tisti,
ki so bili vanjo vpisani pred enim letom, na vrsti pred tistimi, ki so se vanjo vpisali šele pred enim mesecem. Osebno menim, da je to pošteno, saj nekdo, ki stalno skrbi
za svoje zobe, zasluži oskrbo prej kot nekdo, ki ga dvanajst let ni bilo na spregled, zdaj bi pa rad bil gotov »včeraj«.
Naj navedem tudi dejstvo, da je bilo vse to gospe razloženo
in da ji ne bi bilo treba, kot navaja, biti tri leta na »pasirani hrani«, ji je bila ponujena alternativna rešitev. To
je popravilo obstoječe proteze, da bi laže prebrodila čas
do takrat, ko bo redno na vrsti. Seveda bi bilo popravilo
zanjo brezplačno, saj bi stroške pokrila zavarovalnica.
Na »pasirani hrani« pa bi bila gospa samo en dan, ker
se zloma oziroma počene proteze ne da popraviti v ordinaciji, ampak je za to potrebno delo zobotehnika v
zobotehničnem laboratoriju. Zato bi gospa morala pustiti
protezo en dan v popravilu. Gospa je to odločno zavrnila,
češ da brez proteze tudi en dan ne more biti. Rečeno ji je
bilo, naj razmisli o tem in naj se vrne, ko bo protezo lahko
pogrešala, kadar koli v mojem delovnem času. Očitno pa
je gospa, namesto da bi razmišljala o popravilu proteze,
raje napisala članek, ki blati moje dobro ime in dobro ime
moje asistentke.
Z vsem dolžnim spoštovanjem
Rasta Javorsky

Zakon o pacientovih pravicah navaja v 99 % pacientove
pravice, v samo 1 % pa njegove dolžnosti. Dolžnost
pacienta je SKRBETI ZA SVOJE ZDRAVJE (54. člen,
1. alineja). To pa v zobozdravstvu pomeni redne konKROFE IN CIRKUS NAM DAJTE!
Kot vsako leto doslej smo se članice ŠD Vransko tudi
letos udeležile pustnega karnevala na Vranskem. Vesele
smo, da se je karneval kljub kriznemu času ohranil.

zastopa oseba, ki ima s področja izdelave mask znanje in
izkušnje.
Za vse pohvale in stiske rok obiskovalcev se še enkrat
iskreno zahvaljujemo.
ŠPORTNE GEJŠE

Ohranil že, kriza pa se pozna v manjšem številu
udeležencev in pomanjkanju idej, saj smo vsako leto priča
pretežno političnim maskam. Žal te po navadi prepričajo
komisije, kot da teh mask ni dovolj že na TV-ekranih preostalih 365 dni, letos pa celo 366, ker je prestopno leto.
Ob opazovanju enih in istih »larf« nam uidejo lepe stvari.
Letos smo se z veliko truda (»Marija, hvala!«) in ljubezni
prelevile v gejše. Bistvo resničnih gejš je, da so lepe, ne pa
da zganjajo »cirkus«. Kot take smo jih tudi (verjamemo,
da dostojno) predstavile. Bolj kot vsi rezultati so nam
segle v srce pohvale obiskovalcev domačega karnevala,
ki so prepoznali lepoto maske in vložen trud. Prav tako
kot tudi obiskovalci in komisije karnevalov na Viru pri
Domžalah, v Mozirju in Žalcu. V pogovoru z organizatorji omenjenih karnevalov smo izvedele, da je pri ocenjevanju komisije najbolj pomembna izvirnost, kostumska
dodelanost ter zahtevnost izvedbe, podobnost s predstavljeno masko, šele med zadnjimi kriteriji pa je pomembna
aktualnost in predstavitev v mimohodu. Mogoče bi bilo
smiselno, da tudi naša komisija razmisli o teh kriterijih
ocenjevanja. Prav tako pa enega predstavnika komisije

Vranske gejše
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ZGODILO SE JE ...
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH
SKUPIN
V Kulturnem domu na Vranskem je potekala revija
odraslih folklornih skupin, ki jo je letos v soorganizaciji Folklornega društva Vransko priredil Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti Žalec, ki ga vodi Marko Repnik. Na reviji se je predstavilo šest folklornih skupin,
pet domačih (Vransko, Galicija, Petrovče, Ponikva,
Grifon Šempeter) in gostujoča folklorna skupina iz

Utrinek z revije folklornih skupin v dvorani Kulturnega doma
na Vranskem

Dobrne. Uspešno se je predstavila tudi novoustanovljena folklorna skupina KD Petrovče, ki jo vodi
Primož Sraka. Ta je na letošnji območni reviji doživela
ognjeni krst. Revijo je kot strokovna sodelavka Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti spremljala Branka
Moškon, ki je z mentorji folklornih skupin opravila
strokovni pogovor in jim bo podala tudi pisno oceno.
T. Tavčar

Folklorno društvo Vransko

ZLATA POROKA ZAKONCEV STRNIŠNIK
IZ ZAPLANINE
V zaselku Zaplanina v občini Vransko sta praznovala zlato
poroko Frančiška in Janez Strnišnik. Cerkveni obred je bil v
župnijski cerkvi v Šentgotardu. Opravil ga je župnik Drago
Markuš. Civilni obred pa je potekal v posebni sobi gostišča
Filač na Vranskem. Opravila sta ga župan občine Vransko
Franc Sušnik in matičarka Marjana Štrajhar.

Zlatoporočenca Frančiška in Janez Strnišnik
S slovesnosti civilne poroke, ki sta jo opravila župan občine Vransko Franc Sušnik in matičarka Marjana Štrajhar.

Janez se je rodil na majhni kmetiji v Zaplanini, kjer je živel še
z dvema bratoma in sestrama. Ko so bratje in sestri odšli od
doma, sta doma ostala mama in Janez, ki je prevzel kmetijo,
ko je bil še dokaj mlad. Ker je bila kmetija majhna, Janez pa
jo je želel obnoviti, se je kot rezkalec zaposlil v Litostroju v
Ljubljani. Žena Frančiška je delala na kmetiji in skrbela za
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otroka, hčerko Faniko in sina Ivana. Leta 1991 se je Janez
upokojil. Ko sta otroka odrasla, sta se poročila. Fanika v Zavrh pri Trojanah, kjer imata sedaj z možem Francijem tri
otroke, in sicer Cirilo, Metoda in Francija, ter dva vnuka.
Sin Ivan je prevzel kmetijo, pri delu pa mu pomagajo žena
Polona in sinovi Andraž, Žan in Lovro.
Zlatoporočnega slavja se je udeležilo kar 70 svatov, ki so
zlatoporočencema zaželeli še mnogo let zdravja.
T. Tavčar

ZGODILO SE JE ...
ZA NAMI JE TEČAJ SMUČANJA ALI BORDANJA
NA GOLTEH
V času zimskih počitnic je ZKTŠ Vransko že četrto leto
zapovrstjo v sodelovanju s Smučarsko šolo Beli zajec organiziral tečaj smučanja ali bordanja na Golteh.

Utrinek s tečaja smučanja in bordanja

Zahvaljujemo se za množično udeležbo na počitniškem
smučanju. Predvsem otrokom, ki so kljub težkim razmeram prvega dne dokončali tedensko učenje smučanja, ki je
potekalo po ustaljenih tirnicah.
Težek prvi dan, soliden drugi dan, zanimiv tretji dan, četrti
dan napetost pred tekmovanjem, zadnji dan in končno tekma, na kateri otroci predvsem pokažejo, kaj so se v tednu
dni naučili.

Udeleženci tečaja smučanja

Čestitke vsem. Vsi ste se naučili smučati ali pa ste svoje znanje izpopolnili.
ZKTŠ VRANSKO, Suzana Blatnik
KONCERT OB DNEVU ŽENA
Kar nam ni uspelo v božičnem času, nam je ob dnevu žena –
večer dalmatinskih pesmi v Športni dvorani Vransko.
Uvodoma je nastopila vokalna skupina Cantemus, ki je a
cappella odpela pet pesmi. Sledil je nastop pevskega zbora
Popseslish. Ta je pod vodstvom Matjaža Kača zapel priredbe
dalmatinskih uspešnic, kot so: Kao da te ne volin, Ne more
mi bit … Vrhunec večera je bil nastop klape Kampanel. Fantje so navdušili s svojimi čudovitimi glasovi, z večglasnim
petjem in znanimi uspešnicami: Ružo moja crvena, Ribari,
Konobo moja ter s svojo najbolj znano uspešnico Aj ča volin
te. Večina pesmi je govorila o ljubezni, hrepenenju, morju kot nalašč za nežne ženske duše.

Klapa Kampanel

Zbiranje prispevkov
za Občinski informator
Vsa društva, zavode in organizacije v občini obveščamo, da
bomo prispevke za Občinski informator v prihodnje zbirali
preko platforme MojaObčina.si.
Vse, ki objavljate prispevke v Občinskem informatorju in se
niste udeležili delavnice na to temo, prosimo, da nas o tem
obvestite na elektronska naslova zkts.vransko@siol.net ali
obcina.vransko@vransko.si in vam bomo poslali pisna navodila za registracijo in uporabo platforme.
Klapa Kampanel in Popseslish
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ZGODILO SE JE ...
SMUČARSKI SKOKI Z ALPSKIMI SMUČMI NA 15IN 25-METRSKI SKAKALNICI
Člani ŠD TANA so v nedeljo, 19. februarja 2012, ob 14. uri
organizirali tekmovanje v smučarskih skokih z alpskimi
smučmi na 15- in 25-metrski skakalnici. Pred pričetkom
tekmovanja je sledila kratka slovesnost ob odprtju novega
Športno-rekreacijskega centra TANA-Briše.
Ob tej priložnosti je zbrano množico s kratkim govorom
pozdravil in nagovoril vranski župan Franc Sušnik. Sledil je
blagoslov novega ŠRC TANA-Briše, ki ga je opravil gospod
župnik Jože Turinek. Po blagoslovu nam je na svojo harmoniko zaigral Jernej Vadlan. Nato je sledilo uradno odprtje
nove skakalnice, s katere se je s slovensko zastavo v roki
spustil večkratni zmagovalec TANE Marjan Dernovšek.
Prve skoke na skakalnici so opravili: Vinko Šoštar, Marija Kovačevič in Jernej Lesjak. Tekmovanja se je udeležilo
39 tekmovalcev iz številnih slovenskih krajev (Celje, Ve-

lenje, Bled, Laško, Moravče, Prebold, Tabor in Vransko).
Razdeljeni so bili v štiri starostne kategorije, in sicer mlajši
dečki, starejši dečki, člani in veterani. Tekmovanje je zaradi
vetra in toplega vremena potekalo v izredno slabih vremenskih razmerah za tekmovalce, kar je organizatorjem dodatno
otežilo izvedbo tekmovanja, saj je bilo potrebno doskočišče
skakalnice večkrat popravljati in urejati. Tekmovanje si je
ogledalo preko 500 obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice.
Sončno, toplo in nekoliko vetrovno vreme pa je pripomoglo
k lepemu nedeljskemu doživetju, saj so si gledalci ogledali
dolge in atraktivne skoke, z nekaj lažjimi padci in brez hujših
poškodb.
Člani ŠD TANA se zahvaljujemo vsem gledalcem in obiskovalcem naših prireditev in vsem, ki so pomagali pri pripravi
skakalnice in organizaciji tekmovanja, lastnikom zemljišč
ter vsem sponzorjem in donatorjem, ki nam omogočajo izvedbo tekmovanj. Posnetek je objavljen na www.vransko.net.

TANA

SEDAJ ŠE DEPANDANSA
Na Vranskem se je že leta 2002 porodila ideja o manjšem
domu za starejše, kjer bi domačini lahko v domačem okolju
preživljali jesen življenja. Zamisel je padla na plodna tla in
v letu 2005 je bil dom, ki mu domačini pravijo Naš dom,
pripravljen za vselitev 42 starejših iz bližnje in daljne okolice. Župnija, ki je sogovornika našla v Župnijski Karitas in
Občini Vransko, je enega izmed svojih poslanstev zaupala
Zavodu sv. Rafaela. Zavod je v vseh letih delovanja uspel in
dokazal, da lahko preživi tudi majhen dom. Pa ne samo to,
temveč tudi, da je kvaliteta življenja v takšnem okolju povsem drugačna kot v velikih sistemih.
Ob domu je bilo staro gospodarsko poslopje, ki so ga v zadnjih dveh letih preuredili v depandanso in s tem povečali kapaciteto doma. Minulo soboto je bila slovesnost, blagoslov
doma, ki sta ga opravila naddekan Jože Pribožič in domači
župnik Jože Turinek. Zbrane je nagovoril župan Franc
Sušnik, s prerezom traku pa sta novo depandanso predala
namenu stanovalca nove depandanse, in sicer Vlado Rutar,
ki je bil na Vranskem tudi dolga leta župnik, in Veronika
Račnik.
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V novi depandansi je v lepo opremljenih enoposteljnih in
dvoposteljnih sobah nov dom našlo 20 starejših. Vrednost
investicije je milijon evrov, investitor je bila Župnija Vransko,
izvajalec del pa Kograd Igem Dravograd. Slovesnost je popestril Oktet sv. Mihaela Vransko.
T. Tavčar

Blagoslov sta opravila naddekan Jože Pribožič in domači župnik
Jože Turinek.

ZGODILO SE JE ...
VRANSKI PUSTNI KARNEVAL 2012
Vranski generali, gonilna sila pustnega dogajanja, so tudi letos, kljub nespodbudnim časom, ob finančni in organizacijski pomoči Občine Vransko
poskrbeli, da je na pustno soboto na Vranskem mrgolelo na tisoče takšnih
in drugačnih maškar. V sprevodu, ki so ga vodili generali, se je poleg vseh
osnovnošolskih razredov sprehodilo 18 izvirnih skupinskih mask (Costa
Concordia, Fari, Vikingi, Polžarji, Team Tine Maze, My little pony, 70. leta
v Gotovljah, Podeželska mladina Savinjske doline, Gotovlje - letalstvo, Lačni
ful drugačni, Dom za starostnike Žalec, Rokovnjači, Sneguljčica in 7 palčkov,
Zakonca Karner, Six pack Kapla, Mikimiške, Pobratene gejše iz Osake, Indijanci), kurenti, Godba na pihala Prebold ter kot gostje Pust Mozirski. Ocenjevalno komisijo je najbolj prepričala Ekipa Tine Maze, ki se je denarni nagradi
v višini 800 evrov odpovedala v korist Dejana Grilja, da bi po težki delovni
nesreči zaživel lepše življenje.
Drugo denarno nagrado (400 evrov) so prejeli Rokovnjači, tretjo (200 evrov)
pa Vikingi. Vse ostale sodelujoče skupine so prejele praktične nagrade.
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ZGODILO SE JE ...
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ZKTŠ - KULTURA
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. marec 2012

Številka 17/2012
IV.

VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o imenovanju podžupana Občine Vransko

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste
njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
V.

2. SKLEP o pričetku priprave Odloka o OPPN za del
območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko,
uporablja pa se od 1. 4. 2012 dalje.

OBVESTILA
3. OBVESTILO ob spomladanski čistilni akciji

Številka: 0321/2012
Vransko, 15. 3. 2012

4. OBVESTILO o zbiranju prispevkov za Občinski
informator

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. OBVESTILO o prevzemanju zapuščenih in
odsluženih motornih vozil

AKTI
1. Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko
Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPD1, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08,
79/09 in 51/10) je župan Občine Vransko dne 15.03. 2012
sprejel
SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Vransko

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 29.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,
53/10) župan Občine Vransko sprejme:
SKLEP
o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja
naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik

I.

1. člen
(splošno)

Za podžupana Občine Vransko imenujem Aleksandra
Reberška, rojenega 09.10.1980, stanujočega Čeplje 8,
3305 Vransko.

S tem sklepom se začne priprava OPPN z oznako ČE02-1
Kladnik, za del območja naselja Čeplje.

II.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III.
Podžupan svojo funkcijo opravlja po navodilih in konkretnih
pooblastilih župana.

1|S tr a n
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2. Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del
območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik

Na osnovi OPN Vransko se del območja Čeplje,
predvidenega za OPPN, nahaja pod oznako ČE02-1. Gre
za območje gručastega naselja s pretežno kmetijsko
dejavnostjo.
Zaradi interesa in potrebe po zagotavljanju primarne
(kmetijske) dejavnosti, je bila s strani investitorja podana
pobuda za izdelavo OPPN na tem delu naselja.

Številka 17/2012 – 30. 3. 2012
Ekonomska upravičenost in prostorska stiska na
določenem delu kmetije sta bila razlog, da se zagotovi
potrebno pravno podlago za širitev naselja skozi postopek
izdelave OPPN.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
javni razgrnitvi se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«
javna razgrnitev 15. 7. 2012–15. 8. 2012;

Razlogi za pripravo:

- javna obravnava se izvede v času trajanja javne
razgrnitve;

Pobuda lastnika zemljišč – Robert Kladnik, Čeplje 19,
Vransko

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.

Pravna podlaga:

- Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzame stališče, ki ga objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«. Vse, ki so podali pripombe mora
Občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – do 30.
8. 2012 (pripravljavec Občina Vransko);

Odlok o OPN Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 z dne 18.
4. 2008)
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
Območje urejanja obsega parc. št. 166/3 in 166/4, obe k.o.
Prekopa. Gre za cca 3600 m2 do 4300 m2 veliko območje,
na katerem sebi skozi postopek izdelave OPPN predvideli
objekti, nujno potrebni za ohranitev kmetijske panoge kot
primarne dejavnosti na tem območju.
Območje urejanja sovpada s parcelnimi mejami oziroma z
dejanskim stanjem na zahodu, na vzhodu pa je meja
določena s parcelo št. 166/3, k.o. Prekopa. Če se skozi
postopek pridobivanja smernic pokaže potreba ali možnost
spremembe, se vzhodna meja tudi korigira.
4. člen
(način pridobivanja strokovnih podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1
načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena
Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov –
ZGO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga
izbere pobudnik (investitor).
5. člen
(roki za pripravo odloka o OPPN)
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in
sprejemanja sprememb odloka o OPPN:
- župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko« – 30. 3. 2012 (pripravljavec Občina
Vransko);

- po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela
predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe
ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz
6. člena tega sklepa – 15. 9. 2012 (izdelovalec);
- pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena
tega sklepa – do 15. 10. 2012 (pripravljavec Občina
Vransko, oziroma po pooblastilu izdelovalec);
- po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za
sprejem na Občinskem svetu Občine Vransko –oktober
2012 (izdelovalec);
- Občinski svet Občine Vransko sprejme odlok o OPPN na
seji Občinskega sveta Občine Vransko – oktober 2012;
- objava odloka o OPPN v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko« – november 2012 (pripravljavec Občina
Vransko);
- izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih –
november 2012 (izdelovalec).
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge
tehnične ukrepe; Ž
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami;

- izdelava osnutka OPPN - do 15. 5. 2012 (izdelovalec);

- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;

- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena
– do 15. 6. 2012 (pripravljavec Občina Vransko oziroma po
pooblastilu izdelovalec);

- Elektro Celje d.d.;

- izdelava dopolnjenega osnutka – 30. 6. 2012
(izdelovalec);

Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

- sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Vransko);

- Občina Vransko.

- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 1. 7. 2012 (obvestilo o

2|S tr a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 17/2012 – 30. 3. 2012

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po
prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z
določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic, ki bi jih bilo
potrebno upoštevati nimajo.

Prepovedano je odlaganje kakršnihkoli odpadkov ob
cestah, v gozdovih in na vodnih obrežjih!

V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

Prepovedano je kurjenje komunalnih odpadkov v naravi!

Prepovedano je puščati odslužene avtomobile v naravi!

Prepovedano je odlaganje bal krme ob brežinah potokov!

V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja
drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem
postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Vransko
– izdelovalec OPPN
7. člen
(obveznosti financiranja odloka o OPPN)
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila,
strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci
urejanja prostora in objave bo financiral investitor.
8. člen
(končna določba)

4. Obvestilo
informator

o

zbiranju

prispevkov

za

Občinski

Vsa društva, zavode in organizacije v občini obveščamo,
da bomo prispevke za Občinski informator v prihodnje
zbirali preko platforme MojaObčina.si.
Vse, ki objavljate prispevke v Občinskem informatorju in se
niste udeležili delavnice na to temo, prosimo, da nas o tem
obvestite na elektronska naslova zkts.vransko@siol.net ali
obcina.vransko@vransko.si in vam bomo poslali pisna
navodila za registracijo in uporabo platforme.
Občane obveščamo, da lahko aktualne novice, dogodke,
razpise itd. iz naše občine že spremljate na spletnem
portalu MojaObčina.si (http://www.mojaobcina.si/vransko/),
katerega vsebino soustvarjajo društva, zavodi, organizacije
in posamezniki iz občine Vransko.

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začne veljati z dnem objave.
Številka: 35054-01/2012/01
Vransko, 22. 3. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
3. Obvestilo ob spomladanski čistilni akciji
Ob spomladanski čistilni akciji želi Občina Vransko
opozoriti, da lahko vsi občani
po svojih zmožnostih
prispevamo k temu, da ostane naša narava čim bolj
neonesnažena.
K temu lahko pripomoremo tako, da:
1. komunalne odpadke odlagamo v tipske posode za
odpadke;
2. ločeno zbiramo odpadke na ekoloških otokih (papir,
steklo, kovine);
3. kosovne in nevarne odpadke odlagamo vsako soboto od
8. do 12. ure in sredo od 14. do 18. ure v Zbirnem centru
Vransko – Tabor (v obrtni coni Čeplje);
4. občinsko upravo obveščamo na telefon 703 28 00, ko
odkrijemo novo črno odlagališče.
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5. Obvestilo o prevzemanju zapuščenih in odsluženih
motornih vozil
Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili na našem območju
Karbon d.o.o. sporoča, da akcija odvoza izrabljenih
motornih vozil še vedno poteka.
Lastniki lahko svoje odsluženo vozilo na svojem domu
oddajo v brezplačno ekološko razgradnjo. Ob predaji
odsluženega vozila zadnji lastnik prejme potrdilo o
razgradnji.
Kontaktna oseba je Peter Sever (GSM: 041 690 957; epošta: peter.sever@karbon.si).

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

ZKTŠ - ŠPORT

SMUČARSKI IZLETI V TUJINI 2011/2012
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v sezoni
2011/2012 organiziral tri enodnevne smučarske izlete v tujino. Prvi izlet je bil v sončen Nassfeld (Mokrine), drugi v
mrzel Gerlitzen (Osojščica) in zadnji v topel spomladanski
Bad Kleinkirchheim. Naših izletov se je udeležilo kar 175
smučarskih navdušencev.
Veseli smo, da so udeleženci uživali in da jim je bilo v naši
družbi lepo. Vabljeni, da se nam spet pridružite naslednjo
sezono.
NORDIJSKA HOJA - HOJA ZA ZDRAVJE
Bodite aktivni in se nam pridružite na tečaju
NORDIJSKE HOJE!
Z vami bo Bojan Napotnik, inštruktor za nordijsko hojo, ki vas bo
seznanil z novim načinom telesne aktivnosti v naravi s pomočjo palic.
Nordijska hoja:
• je ena najbolj učinkovitih in varnih telesnih aktivnosti;
• v gibanje je vključenih 90 % vseh mišic;
• krepi dihalni in srčnožilni sistem;
• 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 za 20 do 40 %;
• primerna je za vso starostno populacijo.
Cena tečaja je 35 evrov (5-urni tečaj + izposoja palic).
Za izvajanje tečaja je potrebnih 5 tečajnikov. Tečaj bo potekal 16. in 17.
aprila 2012 ob 17. uri pri Športni dvorani Vransko.
Prijave zbiramo do 11. aprila 2012.
PRIJAVE IN INFORMACIJE:
041 238 749 ali 03 703 12 10.
ROJSTNI DAN MALO DRUGAČE V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Pomlad se že prebuja, narava spreminja svoje barve, zato smo se tudi mi odločili, da osvežimo našo ponudbo praznovanj
rojstnih dni, saj je to poseben dan v letu za vsakega otroka, zato naj bo kar se da nepozaben.
Organiziramo rojstnodnevne zabave po meri otrok. Svoj rojstni dan lahko praznujejo kot gusar, se podajo z nami v iskanje
skritega zaklada v egipčanski deželi, se skrivajo pred zlobnim Gargamelom v Smrkčevi deželi itd., še vedno pa lahko izberejo športno zabavo kot do sedaj.
Zato vabimo vse starše, ki načrtujete praznovanje otrokovega rojstnega
dne, da se oglasite v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, da skupaj organiziramo rojstnodnevno zabavo, ki bo pisana na kožo
ravno vašemu otroku.
Cenik:
• do 5 otrok: 60,00 EUR
• od 6 do 10 otrok: 84,00 EUR
• od 11 do 15 otrok: 108,00 EUR
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DOBRODELNI KONCERT – ZBIRANJE SREDSTEV
ZA OTROŠKA IGRALA
Na Osnovni šoli Vransko – Tabor že vrsto let organiziramo dobrodelni koncert, na katerem sodeluje tudi vrtec s
pevskim zborom.
V sredo, 29. februarja 2012, je vrtec prvič samostojno
izvedel dobrodelni koncert. Pri organizaciji, zbiranju
sponzorjev in izvedbi so pomagali tudi starši, ki so podprli dobrodelnost, saj so s prodajo vstopnic zbrali 1.285
evrov. Z zbranim izkupičkom bodo povečali ponudbo na
igrišču in na ta način otrokom omogočili še več izzivov.
Veseli smo, da je Občinski svet Občine Vransko odobril brezplačen najem Športne dvorane Vransko, saj so
nastopajoči lahko v primernem avditoriju pokazali, kaj
znajo in zmorejo že otroci v vrtcu.
Predstavitve vseh oddelkov vrtca Vransko so obogatili
tudi zunanji gostje, ki jih ni bilo malo. Povabilu so se
odzvali: ansambel Zupan, vokalna skupina Solo, gospod

Marjan Novak z zvončki, ljudske pevke Pušeljc, ljudski
pevci Polhi, folklorna skupina Mihtin, citrarka Jerca Novak. Prizorišče so obogatili tudi gostje, ki so predstavljali nekatera dela in spretnosti iz preteklih časov, danes
pa se z njimi ukvarjajo le redki. Jože Semprimožnik je
izdeloval koš, rože iz krep papirja je oblikovala Martina
Felicijan, koruzo pa je luščila Marija Podlesnik.
Na čisto poseben dan, ki se zgodi samo vsaka štiri leta,
smo dokazali, da z medgeneracijsko povezanostjo in dobrodelnostjo lahko storimo veliko več kot posameznik.
In če kdaj, je danes čas, da od plemenitih besed o prizadevanju za boljši svet preidemo k plemenitim dejanjem
in tako poskrbimo za lepo gesto, predvsem pa za zgled
našim najmlajšim.
Vsem, ki ste sodelovali v zgodbi Pod lip’co domačo, se
najlepše zahvaljujemo.
za vrtec Vransko zapisala Mojca Brglez, pom.
ravnateljice

Utrinek iz prireditve

VRTEC VRANSKO NA OBISKU PRI
ALJI VIRYENT NOVAK
24. februarja 2012 smo otroci vrtca obiskali slovensko
oblikovalko čevljev Aljo Viryent Novak, ki ima svojo delavnico na Vranskem.
Pokazala nam je proces nastanka čevlja od začetka, ko
izbere ustrezno kopito, do konca, ko pritrdi še peto.
Pokazala nam je materiale, ki jih za čevlje uporablja,
orodje, star čevljarski stol, šivalne stroje ter veliko polico
različnih kopit.
Otroke je povprašala, če vedo, kako nastane čevelj, in če
poznajo čevljarje. Njihovo znanje je izvrstno nadgradila z
demonstracijo dela in ogledom njene delavnice.
Za prijazen sprejem se ji iskreno zahvaljujemo vedoželjni
otroci z vzgojiteljicami.
Nuša Križnik
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MLADI PLANINCI IZ VRTCA VRANSKO
Prvi pohod v šolskem letu 2011/2012 je za nami. Na sončno soboto, v prvi polovici marca, se je 15 nadobudnih planincev iz vrtca Vransko podalo novim dogodivščinam naproti. Z nami je bil
vodnik Boštjan iz PD Vransko. Za prvič si nismo izbrali prehudega vzpona. Od vrtca smo se odpravili do plezalne stene. Usedli
smo se na klopi, malo pomalicali in opazovali plezalce v steni,
nato pa smo se po markirani poti povzpeli do Lesjakove kmetije,
kjer smo imeli daljši postanek ob hišici pri skakalnici. Tam so si
otroci lahko dali duška. Tekali so po travnikih, se skrivali, raziskovali okolico. Do vrtca smo se vrnili preko Marelice. Med potjo
smo tudi zapeli in si tako še polepšali že tako lep izlet.
Romana in Mateja
SREČANJE KNJIŽNIH MOLJEV
Z IVANOM SIVCEM
V četrtek, 1. marca 2012, je v kulturnem domu na Vranskem potekal literarni večer, ki ga na Osnovni šoli Vransko
– Tabor pripravimo vsako leto. S prireditvijo se slovesno
zaključi literarni in likovni natečaj, ki ga razpišemo ob
tednu otroka. Letos so učenci ustvarjali na temo Pojdiva
s knjigo v svet. V okviru natečaja smo izbrali tudi logotip
bralnega projekta. Narisala ga je Larisa Peklar. Gost večera
je bil pisatelj Ivan Sivec, ki je najboljšim podelil po-hvale
in nagrade. Najboljše prispevke je izbrala komisija v sestavi Majde Pikl, Polone Učakar, Marije Završnik, Marije
Zagoričnik, Anamarije Potočnik, Barbare Pertinač, Danice
Sedeljšak ter obeh predsednic šolske skupnosti, Lucije Bogataj in Nine Kreča.
V prvem delu so učenci literarnega krožka ter gledališkega
kluba z mentorico Polono Učakar uprizorili dogodivščine
malega in velikega knjižnega molja. Videli ste lahko
govorečo knjigo, knjige, ki so »špricale« pouk, dedka in
vnučko, ki sta zašla v domišljijski svet, spoznali najbolj
noro knjižnico in epidemijo branja ter kako pisatelj išče
domišljijo … Dogodivščine sta imenitno povezovala veliki in mali knjižni molj Tim in Matevž Križnik. Zaigrale
pa so Neja Weiksler, Nataša Roter, Nuša Brišnik, Jerneja
Lipovšek, Tjaša Stiplovšek, Maja Svet in Laura Cizej. Program je prikazal ideje, ki so jih najboljši avtorji zapisali v
svojih literarnih prispev-kih.
MATERINSKI DAN 2012
V četrtek, 15. marca 2012, smo spet preživeli prijetno popoldne. Na proslavi ob materinskem dnevu so otroci svojim mamam in drugim obiskovalcem prireditve pripravili
mnoga prijetna presenečenja.
Prvošolci z mentoricama Lejlo Jahjefendić in Stanko
Tominšek Kužnik so poskočno zaplesali.

Udeleženci prvega pohoda

Gostja je bila tudi Katja Pikl, bivša učenka šole, ki je v lanskem šolskem letu napisala svojo prvo samostojno knjigo
Dobra plat slabega. Da bi povabili obiskovalce k branju knjige, so člani li-terarnega krožka Lucija Dolar, Tjaša Pikel,
Natalija Golob, Lucija Bogataj, Miša Filač in Tim Križnik
pripravili scenarij po Katjini zgodbi in na prireditvi zaigrali
Zgodbo o Zarji. Seveda pa niso izdali, kako se konča.
Pisatelj Ivan Sivec je dal večeru poseben pečat, saj je vse
navdušil s svojo preprostostjo in iskrenostjo ter z zanimivim
pripovedovanjem, ki je pritegnilo tako najmlajše kot tudi
najstarejše. Sporočilo prireditve, da je lepo biti knjižni molj
in da s pomočjo knjig nastajajo najlepše vezi med ljudmi, je
vsekakor potrdilo idejo bralnega projekta, v katerega se je
šola vključila s tem šolskim letom. Na šoli želijo izboljšati
bralno pismenost in motivacijo za branje. Li-terarni večer z
Ivanom Sivcem je bil eden od uspešnih korakov na tej poti.
Obtejpriložnostijeizšlatuditematskaštevilkašolskegaglasila
Belavrana,vkaterisoobjavljenivsinagrajeniinpohvaljeniprispevki natečaja. Za razstavo likovnih del, ki so nastala na
natečaju, je poskrbela Marija Zagoričnik. Učence smo pri
ustvarjanju spodbujale mentorice Nataša Pečovnik, Silva
Rizmal, Barbara Hebar, Polona Vodičar, Simona Jan, Darja
Savinek, Marjeta Terbovšek, Marija Zagoričnik, Danica
Sedeljšak, Barbara Pertinač in Polona Učakar.
Devetošolci z mentorico Marijo Zagoričnik so nas popeljali v zgodbo o Turjaški Rozamundi.
Pevci mlajšega in starejšega ter mladinskega pevskega zbora so z mentoricami Danijelo Jeršič, Katjo Florjančič in
Darjo Zavolovšek pokazali, kako lahko skozi pesem povemo, da imamo koga radi.
Tako so staršem podarili najlepše darilo za praznik.

Drugošolci so z mentorico Natašo Pečovnik imenitno odigrali zgodbo o razvajenem vrabčku.
Učenci 3. a so z mentorico Barbaro Hebar kot pravi igralci
predstavili vse mamine poklice.
V 3. b so z mentorico Polono Vodičar pripravili recital
pesmi o družini in se izkazali v svojem nastopu.
Četrtošolci so z mentorico Simono Jan starše razveselili z
živahnim Huba buba plesom.
Petošolci so z mentorico Danijelo Jeršič imenitno po-vezovali program.
Plesalke z mentorico Matejo Jeler so pokazale že izkušene
plesne korake.
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naporen. Slovensko društvo v Kruševcu si zelo prizadeva pri učenju slovenskega jezika, zato jih je naš obisk in
govorjenje slovenščine zelo razveselil. Tudi na sošolce iz
Slovenije nismo pozabili, saj smo si s pomočjo njihove
PROSTOVOLJCI OŠ VRANSKO-TABOR V SRBIJI
Na OŠ Vransko – Tabor že vrsto let izvajamo mednarodne
projekte sodelovanja. V tem šolskem letu smo kandidirali
za sredstva v okviru mednarodnega projekta ACES, kjer
smo združili delo prostovoljcev, ki na šoli poteka že tri
leta. Projekt »Ni važno kje – sem prostovoljec« je za svoje
partnerje izbral učence in učitelje iz Kruševca v Srbiji.
Konec novembra in v začetku decembrskih dni so nas ti
učenci in učitelji obiskali in zanje smo pripravili pester
program, ki je temeljil na prostovoljnih akcijah. Zbirali

Delavnice s srbskimi otroci

dobro urejene računalniške učilnice pripravili videokonferenco. Zaključek obiska je bil za učenke še posebej razburljiv, saj so nas povabili v diskoteko, najeto posebej za
nas. Ples je kot vedno združeval, najlepše pa je bilo, ko je
sredi Srbije odmevala naša Golica.

Prostovoljci v Srbiji

smo oblačila, obutev in igrače, ki smo jih potem razdelili v naši zelo obiskani jedilnici. Ves teden smo skupaj
gradili prijateljstvo na različne načine, še najbolj pa smo
razveselili stanovalce Našega doma.
V februarju pa smo se trinajst učenk in tri učiteljice odpravili v Kruševac. Po naporni poti nas je v njihovi šoli
pričakala harmonika, pevski zbor pa je prepeval Sijaj, sijaj
sončece in Moj očka ima konjička dva. Od presenečenja
smo ostrmeli, potem pa veselo zapeli z njimi. Naše učenke
so prevzele družine gostiteljice, ki so zanje ves teden skrbele kot za svoje otroke. Srbski učenci in učitelji so nam
pripravili bogat program. Ogledali smo si mesto z vsemi
znamenitostmi, še posebej nas je prevzela cerkev Carice
Lazarice, hiša Simič, ogromna knjižnica in spomenik v
spomin kosovski bitki. Presenečeni smo opazili hotel,
ki nas je spominjal na dom. Hotel Rubin je enak kot v
Žalcu, saj so oba gradili še v času Jugoslavije, ko je bil
Žalec s Kruševcem pobraten. V šoli smo vezli, pletli in
kvačkali z njihovimi veziljami, obiskali smo podružnično
šolo v Lomnici, kjer smo lahko videli izdelovanje kajmaka in nekaj drugih običajev. Obiskali smo tudi šolo
za otroke s posebnimi potrebami, kjer so nam pripravili
posebej zanimive delavnice izdelovanja iz kartona, blaga
in peke slastnih peciv. Povabili so nas tudi na bazen, kjer
veliko njihovih otrok trenira vaterpolo in naše učenke
so ugotovile, da je bil le delček njihovega treninga precej
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Bistvo našega prostovoljstva ni le pomagati pomoči
potrebnim, ampak medgeneracijsko in kulturno druženje.
S projekti in izmenjavami omogočamo otrokom doživeti
izkušnje, ki jim bodo ostale za vse življenje v močnem
spominu, saj prijateljske vezi, stkane v mladosti, ostanejo
za vedno.
Maja Jerman

ŠOLSKI PUSTNI KARNEVAL V
ZNAMENJU BRANJA

Letošnji pustni karneval je bil za šolarje na Vranskem
posebno doživetje. Ker na šoli posebno pozornost
posvečajo branju, so se učenci odločili, da se namaskirajo
v različne knjižne junake. Za izvedbo je bilo treba najprej
knjigo prebrati, nato napraviti zamisel, kako se našemiti,
da bo predstava kar najboljša, maske izdelati in seveda
izdelek predstaviti na karnevalu.

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Prvošolci – PRAVLJIČNA BITJA
so povedali: »Pravljična bitja smo iz
knjig ušla, da bi danes skupaj rajala.
Pust norčavi, ker že tak si veseljak,
v smeh vse kisle jokce spravi, dobre
volje naj bo vsak.«

Lahko nas tudi vi poprosite za
pomoč.«

3. b – MUMIJE: »Smo mumije iz knjige Čarobna hišica na drevesu. Odkrila sta nas Anica in Janez, ki sta s
pomočjo knjige pripotovala v Stari
Egipt.«

Drugošolci – ČRKE in PRAZNA
KNJIGA: »Kakšen rompompom pa
je zdaj to? Izgleda, da so to črke, ki
bežijo pred knjigo.«
Knjiga: »Vse črke so mi ušle, pa sploh
ne vem, zakaj. Brez črk sem samo še
navaden prazen zvezek!«
Črke: »Nam črkam je postalo zelooo,
zeloo dooolgčas! Že dolgo ni bilo
nikogar, da bi nas prebral! Pa smo se
odločile, da gremo na karneval, da
nas vsaj tu kdo prebere.«
Joj, prejoj, knjiga brez črk ni prava
knjiga! Bomo morali otroci in odrasli
večkrat vzeti knjigo v roke in kaj prebrati, da črke ne bodo več ušle.

3. a – VAJENCI DETEKTIVSKE PISARNE NAOČNIK IN
OČALNIK: »Nova vlada se je
odločila, da za rešitev iz krize usposobi večje število mladih nadobudnih detektivov. Mi imamo dva
odlična mentorja, samega Naočnika
in Očalnika.

6. a – KONIČIWA:
»Tukaj prihaja 6. a,
ki nam je prinesel japonski ‘koničiwa’.
Prišli so tudi samuraji,
ki so močni kakor zmaji.
Prišle so tudi gejše,
ki so lepše in novejše.
To smo mi - 6. a
in še enkrat ‘koničiwa’.«

4. a – SMRKCI: »Prišli smo iz Smrčje
vasi, kjer nas Gargamel lovi. Za tri
jabolka veliki smo samo, a pametni
zelo zelo.«
6. b – ZVEZDNIKI: »Danes so na
Vransko prišle prve in edine zvezde
iz Amerike: Demi Zorato, Rihana
… Spremljata pa jih Pokahontas in
pisateljica Stepheny Mayer. Z njimi
pa se bo pogovarjala novinarka Alja
Džafić.«

5. a – BREMENSKI MESTNI GODCI:
»Mi bremenski godci smo,
z Bremna na Vransko prišli smo.
Mačka, osel, pes in petelin,
prišli smo sem težko,
ker zgodilo se nam je to:
Lastniki zapustili so nas,
ker nismo bili za uporabo. V vas
pot prekrižajo nam roparji,
mi pa kos smo jim bili.
Med potjo smo se utrudili,
zato smo si odpočili.
Osel se je ulegel pod drevo,
mačka splezala je nanj,
petelin zlezel je čisto na vrh
in zagledal je od daleč luč.«

7.a - SHREK: »Med vas prihaja
dobrodušni Shrek s svojo Fiono,
spremljajo pa ju pravljična bitja –
zviti obuti maček z oslom in okusnim Piškotkom, prikupne bele miške,
lažnivi Ostržek, kralj in kraljica,
Sneguljčica in Zlatolaska. Toda ne
hodite jim blizu, saj sta med njimi
zmajček in strašni zmaj, ki bruhata ogenj, obletavajo pa ju zlobne
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
čarovnice in kapitan Kljuka.« Le iz
katerih knjig so ušli?

8.
b
–
KREMENČKOVI:
»Jabadabadu, Kremenčkovi so tu.
Vilma in Fred vse spravita v red,
Barni in Betka, najboljša soseda, iz
kamene dobe prihajamo na vranske
krofe!«

7. b – 101 DALMATINEC: »Mnogo
pik in bele kože pa dva lopova in ena
čarovnica, to smo mi, 7. b!«

9. a - VIKINGI: »Smo strašni vikingi, ki z mogočnim katapultom naganjamo strah in trepet v kosti. Vranšani,
pazite se, saj vam bomo zaplenili vse
krofe.«

8. a – SNEGULJČICA IN
7 PALČKOV:
»Hej ho, hej ho,
na delo zdaj gremo,
lenuhi in zaspanci
pa naj gredo spat!«

Vse te knjižne junake pa so skupaj
z razredniki potegnile na plan »TA
VELIKE« PRAVLJIČARKE.

9. b – VAMPIRKE in JUNAKI IZ
KEKČEVE DEŽELE:
Dekleta: »Ni boljšega od vampirske
sage, zato smo danes postale vampirke vsaj za en dan.«
Fantje: »Mi smo navdušeni nad starimi zgodbami o Kekcu in Bedancu,
zato smo postali za en dan Kekčevi
junaki. Bo Bedanec ulovil Kekca?«

Zapisala in fotografirala: Marija
ZAVRŠNIK

Na Vranskem tudi podžupan
Občina Vransko bo imela od 1. aprila poleg župana tudi podžupana. To bo Aleksander Reberšek, sicer vranski
občinski svetnik iz vrst Nove Slovenije. Kot je povedal župan Franc Sušnik, je bil s strani vladne službe za lokalno
samoupravo opozorjen na zakonsko obveznost imenovanja podžupana. V prvem odstavku 33. a člena Zakona
o lokalni samoupravi je namreč zapisano, da mora imeti občina najmanj enega podžupana. Pri izboru, kot je
pojasnil Sušnik, je upošteval, da je imenovani podžupan vodja največje skupine svetnikov, izvoljenih na lokalnih
volitvah 2010 .
Skupina svetnikov Nove Slovenije, ki jim Aleksander Reberšek pripada, je namreč pred dvema letoma dobila kar
5 od 11 sedežev v občinskem svetu. Sušnik pa je pri izboru med drugim upošteval tudi, da sta Reberškovo dosedanje politično in družbeno delovanje in angažiranost dobra popotnica za uspešno izvajanje nalog podžupana.
Njegovo delovanje na področju družbenih dejavnosti, športa , kulture, društev in dela z mladimi naj bi zapolnilo
vrzel v dosedanjem delovanju Občine Vransko.
T. Tavčar
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
NA RAZSTAVI VEZENIN V TRSTU
Obetal se je lep pomladanski dan. Snežinke, vezilje iz
Društva univerze za tretje življenjsko obdobje Vransko,
smo se odpravljale v Trst. Na razstavo vezenin so nas
povabile Slovenke iz Boršta pri Trstu.

Prijetno druženje smo zaključile s kosilom v vasici
Hrušovje pri Postojni. Podobnih razstav bo letos po naši
Sloveniji še precej in vabimo tudi tiste žene, ki jih vezenje
zanima ali veseli, da se nam pridružijo na ogledih, sicer
pa v našem krožku.
za Snežinke Vransko: Iva Cizej

Prijetno vožnjo nam je popestrila naša članica Damjana,
ki nam je tudi razložila še vedno težko sobivanje naših
ljudi v Italiji, če hočejo govoriti svoj materni jezik. Ob
dogovorjeni uri sta nas pred mestom že čakali neutrudni gospe, sestri Zmaga in Marija. Ob vožnji do središča
mesta smo slišale marsikaj o znamenitostih, mimo katerih smo se vozile.
Razstava je delo sedmih navdušenih gospa. Postavljena
je v slovenski knjigarni, na ogled pa so različne tehnike
vezenja in barv na prtičkih, zavesah pa tudi večjih prtih.
Skratka, bilo je zelo lepo.
Sprehod po mestu smo izkoristile za nakup vzorcev za
naše nadaljnje delo. Ogledale smo si pravoslavno cerkev
in cerkev sv. Antona. Ljudje so zelo prijazni, saj sta naši
gostiteljici takoj navezali stik z naključnim gospodom, ki
nam je vse o cerkvi povedal v slovenskem jeziku.

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

Kje si? Ne, to nisi ti,
ti si se skrila vame,
tu te smrt ne zajame,
tu so še tvoje oči ...
(Matej Bor)

ZAHVALA
V 79. letu starosti je za vedno zaspala naša ljubljena mama in stara mama

ERNA KRAJNC iz Prekope 52 pri Vranskem
Zavedamo se, da v najtežjih trenutkih slovesa nismo bili sami, zato se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše in tople izraze sožalja.
Hvala g. župniku za opravljen pogrebni obred, Karitas Vransko za molitev, pevcem, trobentaču, govornici, pogrebni službi Ropotar in
vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti do groba. Osebju Doma starejših občanov Prebold iskrena hvala za prijazno oskrbo.
Vsem in vsakemu posebej hvala.
Žalujoči: sin Stanko z družino

19

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
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 APRILU
torek, 3. april 2012, ob mednarodnem dnevu knjig za otroke: Vrtec na obisku
torek, 10. april 2012, ob 11. uri: Literarno druženje v Našem domu
torek, 17. april 2012, ob 18. uri: Pravljična ura z Darjo Lokar Govednik
21. 4. - 5.5.2012: ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic: BUKVARNA






NEKAJ KNJIŽNIH NOVOSTI:
I. Esenko: Vrt, učilnica življenja
G. D Ercole: Pisma iz sveta mamil
A. D Avenia: Bela kot mleko, rdeča kot kri
E. Santanche: Za srečo naših otrok
K. Gržan: Na pragu večnosti; Stiske slovenskih družin; Ne me … slovenski šolski sistem!
D.J. Powell in L. Brady: Se bo izkazal moj pravi jaz?
A. Praznik: Postni izleti
Samski moški (DVD)
PREDSTAVITEV KNJIGE F. Kralja: Sakralni spomeniki v Občini Braslovče
Na petkov večer, 16. v mesecu, smo se v knjižnici zbrali tisti, ki nas zanima zgodovina sakralne in
kulturne dediščine v Spodnji Savinjski dolini. G. Franc Kralj, prof. zgodovine, sicer pa dolgoletni
predsednik Kulturnozgodovinskega društva Žovnek iz Braslovč, nam je predstavil obsežno in lično
izdano knjigo, v kateri najdemo opise in razlage naših cerkva, kapelic, križev, kužnih znamenj …
Knjiga nam lahko služi tudi kot turistični vodič.
Zanimivo branje za vse, ki se želite podrobno seznaniti z našo stavbno dediščino. Knjiga je na voljo
tudi v naši knjižnici.

SLIKA

Franc Kralj med predstavitvijo
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NE SPREGLEJTE
ČEVLJARSKA TRADICIJA NA VRANSKEM ŽE VEČ
KOT 90 LET
V hiši v samem središču Vranskega
se nahaja čevljarska delavnica, kjer
ustvarja unikatne in ročno izdelane
čevlje znana slovenska oblikovalka
Alja Viryent Novak. S skrivnostmi
o ročni izdelavi čevljev se je srečala
že v otroških letih. Zaupal ji jih je
njen dedek Rado Virjent, ki je bil
čevljar.
Že leta 1919 je čevljarsko delavnico
odprl njen praded Jakob Virjent. V
njej tako že več kot 90 let neprekinRado Virjent
jeno nastajajo ročno izdelani čevlji,
saj je obrt nadaljeval njegov sin,
čevljarski mojster, Rado Virjent in kasneje njegova vnukinja
Alja Viryent Novak.
Alja Viryent Novak je po končanem študiju oblikovanja na
ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje kot
univerzitetna diplomirana industrijska oblikovalka prevzela
vodenje čevljarske delavnice in ustanovila blagovno znamko
A.Viryent ter odprla razstavni salon v Ljubljani. Podjetje
A.Viryent se je tako od leta 2005 usmerilo predvsem v oblikovanje in izdelovanje prestižnih, unikatnih, ročno, po
meri izdelanih čevljev, ki so vrhunsko oblikovani, saj proces
od ideje do izvedbe izdelka budno spremlja njeno strokovno
oko. Alja Viryent Novak je ena izmed redkih žensk, ki zna
ročno izdelovati čevlje. V življenju si ni želela nič drugega
kot biti industrijska oblikovalka, zato je po končanem študiju
začela združevati oboje, sodobno oblikovanje in tradicionalno izdelavo čevljev.
Aprila 2006 se je javnosti prvič predstavila s svojo prvo samostojno razstavo z naslovom Čevlji v mestu. Razstava je
potekala pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana
v galeriji Kresija v Ljubljani. Njeni čevlji so večkrat dopolnjevali zmagovalne kreacije natečajev naših oblikovalcev za
Miss Slovenije. Poleg tega se marsikateri bodisi znani Slovenec bodisi poslanec v Evropskem parlamentu lahko pohvali, da je zaradi njenih čevljev njegov korak lahkotnejši in
nekaj posebnega.

svojo drugo samostojno razstavo. Razstava se je v letu 2008
preselila v ljubljansko galerijo Kresija in bila kot samostojna
razstava v celoti uvrščena v program razstav v okviru Festivala idrijske čipke 2008 v Idriji. Ponosni lastnik para unikatnih
čevljev, ki jih krasi črna idrijska čipka, je po obisku v Sloveniji postal hollywoodski zvezdnik Ben Affleck. O izjemnosti
njenega dela govori tudi dejstvo, da so njeni čevlji z idrijsko
čipko uvrščeni v stalno zbirko Mestnega muzeja Idrija.
V sodelovanju s podjetjem Alpina, d.o.o. je nastala njena
prva kolekcija, ki je izdelana pod blagovno znamko GTH
(got to have).
Deluje tudi dobrodelno kot članica Lions kluba Ljubljana
Iliria. Prav tako je izdelala Punčko iz cunj za Unicef – Heleno Viryent, najdražje prodano punčko na tovrstnem dobrodelnem dogodku na svetu. Vsako leto organizira dobrodelno dražbo aranžmajev, imenovanih Cvetlični čevlji.
Novembra 2011 se je kot prva Slovenka predstavila na že
tradicionalnem šestem sejmu »Luxury, please« (Luksuz, prosim) na Dunaju. To je bila njena prva predstavitev na avstrijskih tleh, s katero vstopa na trg naše sosednje države.
Obiskovalce sejma je navdušila z novo kolekcijo čevljev,
ki predstavlja edinstven, inovativen pristop kombiniranja
čevljev in prestižnega nakita. S svojim parom čevljev, ki ga
krasi nakit, izdelan iz pravega zlata, je bila po izboru obiskovalcev izbrana med tri najbolj izstopajoče izdelke na sejmu.
Tako je dokazala, da so čevlji njene blagovne znamke A. Viryent, kot del slovenske kulturne dediščine, primerni tudi za
najzahtevnejše evropske kupce.
“Da bi čevljarska obrt, ki že izumira, preživela, je treba prav
to, združevanje tradicije s sodobnostjo,“ meni Alja.
Čevlji so predmet, prek katerega Alja najraje izraža svoje
oblikovalske ideje, so izraz njenih misli in čustev. S čevlji je
povezana od otroštva, iz družine, čevlji so njen poklic, njena
strast, njen hobi, skratka čevlji so njeno življenje.
Vljudno vabljeni, da nas obiščete na Vranskem 131 ali na
spletnem naslovu wwww.viryent.com.

Njeno delo je doživelo velik odziv tudi na tujih tleh, saj so
bili njeni unikatni čevlji z idrijsko čipko razstavljeni v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer je imela novembra 2007

PISARNE CENTRA ZA SOCIALNO DELO ŽALEC V OBČINAH POLZELA,
BRASLOVČE, VRANSKO, TABOR IN PREBOLD
V ponedeljek, 3. 10. 2011, je 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 socialnovarstvene dajatve: otroški dodatek, dodatek za nego, dodatek za veliko družino, denarne socialne pomoči, državne štipendije, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev, oprostitev plačila družinskega
pomočnika. Izvajali bodo 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 socialnovarstvenih 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.
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NE SPREGLEJTE
OBVESTILO
o delovanju Kmečke tržnice Vransko
Občina Vransko je v letu 2002 sprejela tržni red o delovanju
kmečke tržnice.
Tržni red ureja:
1. organizacijo in promet s kmetijskimi pridelki, proizvodi
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, proizvodi domače
obrti, rabljenimi kmetijskimi stroji in drugimi rabljenimi
predmeti na drobno;
2. pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavca kmečke
tržnice;
3. ureditev in poslovanje kmečke tržnice;
4. pregled nad ustreznostjo dokumentacije, ki je potrebna za
dovoljeno trgovanje na kmečki tržnici;
5. nadzor kvalitete blaga in izločanje nekvalitetnega blaga;
6. lokacijo kmečke tržnice;
7. obratovalni čas kmečke tržnice;
8. tržne površine in prodajna mesta;
9. prodajo blaga;
10. nadzor prodaje in kvalitete blaga;
11. vzdrževanje reda in snage.
Upravljavec kmečke tržnice ima naslednje pravice in
dolžnosti:
• skrbeti, da je ureditev in poslovanje kmečke tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi;
• organizirano vodi poslovanje na kmečki tržnici ter
razporeja in oddaja v najem tržne površine prodajalcem;
• skrbi za urejenost kmečke tržnice in manipulativnih
površin ter za izvajanje zimske službe tržnih površin;
• sklepa pogodbe s prodajalci kmečke tržnice;
• pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na kmečki tržnici, in izreka prepoved
prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
• nadzira kvaliteto blaga in izloča nekvalitetno blago, ki
ga zaradi slabe kvalitete ni dovoljeno prodajati (gnilo,
neočiščeno, mokro sadje in zelenjavo, oporečni prehrambeni izdelki itd.).
Tržnica se nahaja na lokaciji:
• asfaltni otok ob ograji Oset, na parc. št. 764/1, k. o. Vransko, last – javno dobro;
• ploščad pod kostanji bivše pošte, na parc. št. 18/2, k. o.
Vransko, last – fizične osebe.
Sanitarije so v zgradbi občinske uprave, Vransko 59. Kmečko
tržnico sestavljajo nepokrite tržne površine. Kmečka tržnica ni
ograjena.
Kmečka tržnica obratuje:
• letni čas: od 1. 4. do 31. 10. vsako drugo in četrto soboto
od 7.30 do 12.00 ure;
• zimski čas: od 1. 11. do 28. 2. vsako drugo in četrto soboto
od 8.30 do 12.00 ure.
Uporabnikom tržnih površin (prodajalcem) ni dovoljeno
podaljševanje obratovalnega časa kmečke tržnice.
Prodajni pogoji
Prodajni pogoji za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, proizvodov domače obrti,
rabljenih kmetijskih strojev in drugih rabljenih predmetov
so enaki za vse prodajalce. Prednost prodaje imajo kmetijski
pridelki in živila.
Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom lastne
proizvodnje:
• živila: žita in mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki,
meso, perutnina in izdelki, ribe in izdelki, brezalkoholne
pijače, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora,
zdravilna zelišča;
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•

neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male
živali, seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
izdelki domače obrti, galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov, oblačila, posteljno
perilo, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, bižuterija, rabljeno blago, v skladu z določili pravilnika o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne
objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za
prodajo blaga zunaj prodajaln.

Na trgu smejo prodajati v skladu z določili tržnega reda:
• kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
• kmetovalci in drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače in kmečke obrti in prodajo na drobno lastne proizvodnje;
• nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč;
• občani rabljene predmete.
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga:
• veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni
organ za kmetijstvo in velja eno leto;
• kmetovalci ali prodajalci živilskih izdelkov pa tudi potrdilo o opravljenem higienskem minimumu.
Blago se mora praviloma sortirati po vrstah blaga. Kmetijski pridelki se praviloma razvrščajo po kvaliteti blaga in tudi
cene se določijo in označijo po kvaliteti blaga. Odprta prodajna mesta (stojnice, mize) morajo biti med prodajo neembaliranih prehrambenih proizvodov pogrnjena s polivinilom ali
povoščenim platnom.
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in
označeno s prodajno ceno. Na kmečki tržnici se sme prodajati
blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti
higiensko neoporečna. Zvišanje cen med tržnim dnevom je
prepovedano. Prodajalci so praviloma dolžni izstaviti račun za
prodano blago in na zahtevo kupca izmeriti blago s kontrolnimi merili. Prodajalec je dolžan kupcu zaviti blago na običajen
način.
Prodajalci so v času prodaje dolžni skrbeti za red in čistočo
prodajnega mesta, po končani prodaji očistiti prodajni prostor
in ustrezno poskrbeti za nastale smeti.
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
• pristojne inšpekcije v okviru pristojnosti,
• organi za notranje zadeve,
• pristojni delavci občinske uprave.
Vzdrževanje reda in snage
Prodajalci so v času prodaje dolžni skrbeti za red in čistočo
prodajnega mesta, po končani prodaji očistiti prodajni prostor
in ustrezno poskrbeti za nastale smeti.
Na kmečki tržnici na Vranskem že štiri leta prodaja
domačinka Marija Skok s
Črete, ki ima registrirano
dopolnilno dejavnost na
kmetiji. Na njeni stojnici
lahko kupimo kruh iz
krušne peči, domače pecivo, potico, marmelado,
rezance, sire ... S prodajo
na tržnici je zadovoljna,
njene stranke pa se pohvalijo, da so njeni izdelki vedno sveži
in okusni.
Vse zainteresirane nove prodajalce kmečke tržnice vabimo,
da vsako drugo in četrto soboto pridejo in ponudijo svoje
pridelke in izdelke.
Vabljeni!

NAPOVEDNIK
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