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VRANSKI pOLeTNI VeČeRI, KITARSKI VeČeR V 
ceRKVI SV. MARIje MAgdALeNe NA LOČIcI

Vsak kraj ima nekaj svojega, avtohtonega, zanimivega, česar 
drugi nimajo. Na Vranskem imamo kar 6 čudovitih malih 
cerkvic, ki so pravi biseri našega kraja. Za njihovo obnovitev 
so si prizadevali in obnovitev tudi izpeljali ključarji, skupaj 
z župnikom, g. Jožetom Turinekom in seveda krajani. Te 
cerkvice so naša najlepša duhovna in kulturna središča, ki pa 
so premalokrat obiskana. Zato je potrebno pohvaliti  Zavod 
za kulturo, turizem in šport Vransko za izjemno pobudo, da 
v njih organizira edinstvene koncerte klasične glasbe, ki je 
v pretežni meri nastala kot spremljevalka cerkvenih obre-
dov. Seveda pa gre zahvala tudi ključarjem, krajanom in g. 
Turineku, duhovnemu vodji župnije, ki podpirajo tak način 
oživljanja kulturne dediščine. 
Tako smo bili v soboto priča čudovitemu kitarskemu reci-
talu, ki ga je v cerkvi Sv. Marije Magdalene na Ločici izvedel 
kitarist Mladen Bucić.  Nežen zven strun  je napolnil božje 
svetišče in vsi smo v sebi začutili pravo SPOKOJNOST in 
MIR. 
Po koncertu so krajani Ločice skupaj z ZKTŠ Vransko pri-
pravili kratko druženje pred cerkvijo, ki je v neformalnem 
pogovoru povezalo obiskovalce z ustvarjalcem, pa tudi same 
ljudi med seboj. V današnjem času, ko hitimo drug mimo 

drugega in samo kopičimo »material«,  so taka kulturna 
srečanja še kako pomembna za povezanost ljudi, za har-
monijo nekega kraja. 
Zato še enkrat hvala Župniji Vransko, ključarjem in g. Jožetu 
Turineku ter ZKTŠ Vransko in ge. Suzani Felicijan Bratož ter 
krajanom za možnost, da lahko preživimo toliko lepih polet-
nih večerov skupaj. 

Marija Završnik 

ZeLeNA OBČINA VRANSKO
Prihajam z lepe občine Vransko, ki 
se nahaja v spodnji Savinjski dolini. 
Kljub temu, da smo mala občina, se 
lahko pohvalimo s številni dogodki 
ter urejenimi planinskimi potmi v 

okolici Vranskega. Ker zelo rada zahajam v hribe, bi v prvi 
vrsti pohvalila prav planinsko društvo, ki se močno trudi da 
so planinske poti skrbno urejene torej markirane in se lahko 
tako brezskrbno odpravimo na kakšen planinski pohod po 
okoliških hribih. Nikakor ne smem pozabiti na našo pla-
ninsko pot na Čreto, katero ste že sigurno tudi sami obiskali, 
če ne drugače z avtomobilom. Pohvalimo se lahko tudi s 
čudovito športno dvorano, ki je postala “ponos” Vranskega. 
V njej se dogajajo različne športne dejavnosti ter se redno 
odvijajo tudi večje slovesnosti ter različni koncerti znanih 

glasbenih skupin. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na 
Schwentnerjevo hišo, muzej motociklistov, gasilski muzej, 
zdravstveni dom ter splošno knjižnico. Pohvalimo pa se tudi 
lahko s pridobljeno nagrado za najbolj zeleno občino, zaradi 
prizadevnega ravnanja z naravo. Torej kdo pravi, da občina, 
ki ima manj kot 5000 prebivalcev ne mora biti uspešna? Še 
predsednik države Danilo Türk jo je obiskal pred kratkim in 
poudaril, da je naša občina zelo uspešna, ter bi tako lahko 
postala zgled tudi drugim občinam. Torej ne oklevajte, če še 
niste obiskali naše zelene občine, hitro pot pod noge in na 
Vransko. Po končanem ogledu oziroma izletu za katerega 
vam prav gotovo ne bo žal, pa še na dobro kosilo ali večerjo 
v restavracijo Grof v kateri ponujajo izvrstne raznolike jedi 
prijetnega okusa, kjer vas bo postreglo zelo prijazno osebje.

Nina Gotar

MLAdA dRžAVNA pRVAKA
V življenju se zgodi veliko lepih stvari, 
ko si srečen, ponosen, vesel. Ko si malo 
starejši, pa na take stvari seveda gledaš 
drugače, občutki so drugačni. Zelo 

sem vesela in ponosna, da sta letos mlada plesalca Larisa 
peklar in Tomaž Vadlan osvojila naslov državnega prvaka v 
standardnih plesih. Že od nekdaj mi ples in glasba pomenita 
največ in presrečna sem, da se je to zgodilo mojemu sinu in 

njegovi plesalki. Obema še enkrat iskreno čestitam, seveda 
pa velja pri tem iskrena zahvala gospe Miri Les, ki ju je vsa 
leta učila plesnih korakov, spodbujala in verjela v njiju. Njen 
trud je bogato poplačan in obljubljamo, da bomo mladima 
plesalcema stali ob strani in ju bodrili še naprej, da bosta z 
leti osvojila še kakšen žlahten naslov in da se bo uspeh še kdaj 
ponovil.

Ivica Vadlan

IN Se je ZgOdILO ...
Zgodilo se je nekaj dni nazaj, ko 
sem se vračala iz službe. Večkrat se 
odločim za bližnjico čez hrib, ker je 
pot iz Zgornje Savinjske doline proti 
naši občini zelo lepa in ker je zelenje 

tisto, ki me pomirja, ko se vračam domov. Vendar sem ugo-
tovila, da vse skupaj ni nič vredno, saj me je dejstvo, da je na 
naši strani cesta bolj “sama jama” kot pa cesta, pač ujezilo. 

Dejstvo je tudi, da sem ponavadi dobre volje, ko se vračam iz 
službe in le redko slabe. Odločila sem se takole: bolje “sama 
jama” do naše občine, kot pa da poti do naše občine sploh 
ni. In kaj se je zgodilo? No, srečala sem lepo mlado srnico in 
nekaj miši! 
Zato ta pot do mojega doma nikoli ni enaka, je pa res “sama 
jama”.

Fanika Pikl

Utrinek s koncerta Mladena Bucića
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OdMeVI NA pRVI LeTOšNjI KONceRT KLASIČNe 
gLASBe V OKVIRu VRANSKIh pOLeTNIh 

VeČeROV
Minulo soboto sem se udeležila prvega letošnjega koncerta 
klasične glasbe v okviru Vranskih poletnih večerov v cerkvi 
sv. Hieronima na Taboru. Čudovita glasbena predstava pri-

znanih glasbenikov Tomaža Lorenza in Jerka Novaka me je 
res navdušila. Po končanem koncertu smo z nastopajočima 
tudi poklepetali v prelepem ambientu taborske cerkvice, kar 
na večjih prireditvah gotovo ne bi bilo mogoče. Zaupala sta 
nam, da sta tudi onadva navdušena nad ambientom in da se 
bosta zato na Vransko zagotovo še vrnila. 
Zelo sem vesela, da so se pred leti začeli izvajati koncerti 
klasične glasbe v naših prelepih podružničnih cerkvah. 
Organizatorji so z izvedbo koncertnih večerov našim 
podružnicam vdahnili prav poseben čar. Še vedno skromen 
obisk poletnih večerov pa je pokazatelj tega, da v preteklosti 
klasična glasba na podeželju ni bila prisotna. Zato moram 
organizatorja Vranskih poletnih večerov, Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko, pohvaliti za izredno dobro in 
profesionalno izvedene večerne prireditve, ki obiskovalcem 
nudijo vrhunska glasbena doživetja in možnost druženja s 
sokrajani. 
Poleg vrhunske glasbene predstave so me navdušili tudi zelo 
lepo urejena cesta na Tabor, čudovite cvetlične zasaditve in 
lepo zasnovan zelenjavni vrt, ki dajejo hribu s cerkvico pridih 
čarobnosti. Zasluge za to gre pripisati predvsem ključarjevi 
družini Vovk, ki zgledno skrbi za cerkev in njeno okolico. 

Rosita Papinutti 

ZAhVALA ZAVOdu ZA KuLTuRO, TuRIZeM 
IN špORT VRANSKO ZA MOžNOST OgLedA 

RAZSTAVe
Letošnji junij je bil za učence naše šole še posebej bogat. V 
naši neposredni soseščini stoji rojstna hiša prvega sodobnega 
založnika knjig Lavoslava Schwentnerja. V maju je Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko v sodelovanju s Pokrajin-
skim muzejem Celje in  Antikvariatom Glavan iz Ljubljane 
v njej organiziral postavitev zanimive razstave Rodoljubni 
založnik Lavoslav Schwentner, kjer smo si lahko ogledali 
originale različnih knjig, ki jih je izdal naš rojak Schwentner. 
Posebej zanimive so otroške knjige – občudujemo lahko prve 
prave slikanice, knjige za odrasle – vsaka zase je unikat, prve 
knjižne kataloge – Schwentner se je že takrat zavedal pome-
na trženja … 
Razstavo so v Zavodu popestrili z zanimivimi delavnicami 
– od izdelovanja punčk in fantkov iz cunj, kakor se je to de-
lalo v Schwentnerjevem času, do knjižnih kazal - učenci so 
tiskali, starejši učenci pa so reševali tudi zanimive križanke o 
vsebini razstave. 

Razstava je izjemna, izjemna je njena vsebina, zato smo na 
šoli še posebej hvaležni Zavodu za kulturo, turizem in šport, 
da je omogočil našim učencem, da so si to edinstveno razsta-
vo lahko brezplačno ogledali. Hvala. 

Učitelji in učenci OŠ Vransko-Tabor

Duo Tomaža Lorenza in Jerka Novaka

Ogled razstave

VRANSKO - MeSTO hMeLjA IN 
VeSeLjA

Vransko je zelo lepo naselje med 
Celjem in Ljubljano,  ki se hitro raz-
vija tudi zaradi avtocestne povezave. 
V bližini naselja je avtopoligon, ki je 

najmodernejši v Sloveniji. Tu se odvija pestro  dogajanje v 
zvezi z avtomobilizmom in varno vožnjo. 

  
Na Vranskem je znan gasilski muzej.  V bližini so tudi Tro-
jane, znane po najboljših krofih. Vransko je v zadnjih dveh 
letih pridobilo zelo lepo in prijazno gostišče “GROF”, ki tudi 
zahtevnih gostov ne pušča ravnodušnih. 
Vzemite si čas zase, za naravo in obiščite Vransko! 

 Željko Lipnik
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Zbrani odličnjaki z županom in vodstvom ter učiteljicami OŠ Vransko Tabor

pOdeLITeV pRIZNANj župANA OBČINe VRAN-
SKO OSNOVNOšOLceM ZA dOSežeNe uSpehe

O svojih uspehih in neuspehih največkrat razmišljamo ob 
različnih življenjskih prelomnicah, šoloobvezni otroci in nji-
hovi starši pa zagotovo ob vsakem zaključku šolskega leta. S 
slabšimi rezultati se moramo sprijazniti, za dobre pa je prav, 
da so nagrajeni.
Župan Občine Vransko Franc Sušnik je v četrtek, 21. junija 
2012, v Kulturnem domu Vransko sprejel osnovnošolce, ki 
so dosegali odlične učne rezultate v vseh letih šolanja in bili 
med najuspešnejšimi na državnih in regijskih tekmovanjih. 
Priznanje župana za dosežena najboljša mesta na državnih in 
regijskih tekmovanjih iz slovenščine, angleščine, nemščine, 
fizike, matematike, zgodovine, vesele šole, na šolskem ples-

nem festivalu in na tekmovanju Mladina in gore je prejelo 
devetnajst učencev, od katerih se jih deset lahko pohvali z 
doseganjem odličnih učnih rezultatov v vseh letih šolanja. 
V šolskem letu 2011/12 so bili najboljši učenci v OŠ Vran-
sko – Tabor: Žan Dolar, Larisa Peklar, Tomaž Vadlan, Da-
vid Golob, Valerija Golob, Miha Kajbič, Tina Uranič, Nina 
Dolar, Katja Drobež, Sebastjan Juhart, Katja Mihevc, David 
Paulič, Alen Premk, Lucija Dolar, Natalija Golob, Tia Gro-
belnik, Lana Križnik, Tim Križnik in Tjaša Pikel. V svojem 
nagovoru se je gostitelj še posebej zahvalil vodstvu šole in 
prizadevnim mentorjem, ki so otrokom vlivali nova znanja 
in jih usmerjali od tekmovanja do tekmovanja. Prireditev je 
na klavirju popestrila učenka Glasbene šole Risto Savin Žalec 
Tajda Remic. 

 Suzana Felicijan Bratož

KONceRT SAKRALNe gLASBe
V soboto, 9. junija 2012, je v cerkvi sv. Mihaela na Vranskem 
zapela mlada operna pevka Biliana Ivanovič, Ljubljančanka, 
ki zaključuje študij solo petja na priznani zagrebški glas-
beni akademiji. Ob spremljavi svojega profesorja Darka 
Dimitrovića na klavirju je simpatična Biliana zapela dela 
največjih mojstrov sakralne glasbe: Bacha, Mozarta, Gou-
noda ... Koncert je popestrila tudi nenavadna igra narave tisti 
večer, saj je tik pred koncem zmanjkalo elektrike, kar je tudi 
skrajšalo angelski koncert.          

kaplan Janez Turinek

dRžAVNO pRVeNSTVO V KARTINgu IN SupeR-
MOTu 

V soboto in nedeljo  je bilo na poligonu Vransko živahno. 
Ljubitelji moto športa smo v soboto lahko spremljali dirko 
v kartingu. V nedeljo pa so se pomerili starodobni motocikli 
in vozniki motorjev v kategoriji super moto. V soboto so se 
v spretnostni vožnji pomerili tudi vozniki trial motorjev  Bilo 
je kaj videti!

Biliana Ivanovič Skupen štart starodobnikov
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V OBČINI VRANSKO ZBRALI 
1108  Kg NeVARNIh SNOVI 

Akcija zbiranja nevarnih odpad-
kov iz gospodinjstev na terenu, 
ki je potekala konec maja po 
občinah, kjer opravlja javno ko-
munalno službo podjetje Simbio, je 
zaključena. V akciji je bilo zbranih 
dobrih 42 ton nevarnih odpadkov. 
Tako kot že v preteklih akcijah zbi-
ranja nevarnih odpadkov je tudi 
tokrat prevladovala elektronska in 
električna oprema – 15,3 tone.

Na drugem mestu med nevarnimi odpadki izstopajo prema-
zi, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (7995 kg) in na 
tretjem odpadna motorna olja (5460 kg). Na četrtem je jedilno 
olje in maščobe z 2870 kg. Med nevarnimi odpadki, ki jih prav 
tako veliko nastane v gospodinjstvih, so še baterije in akumu-
latorji (2750 kg), embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
(1792 kg), pesticidi (1640 kg), nesortirane baterije (946 kg) ter 
zdravila (844 kg). 
V akciji je sodelovala tudi občina Vransko. Zbrali so 1108 kg 
nevarnih snovi, od tega 490 kg premazov, lepil in smol, ki 
vsebujejo nevarne snovi, 150 kg zavržene električne in elek-
tronske opreme, 250 kg odpadnega motornega olja, 101 kg 
embalaže, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi, 40 kg akumula-
torjev in baterij itd.        

 T. Tavčar

NOVA OpReMA ZA VZdRžeVANje IN ČIšČeNje 
KANALIZAcIje

Ob predaji nove opreme za vzdrževanje in čiščenje kanali-
zacije v uporabo je bila v Kasazah pri čistilni napravi krajša 
svečanost. Poleg predstavnikov Javnega komunalnega pod-
jetja Žalec so se je udeležili župani in podžupani spodnje-
savinjskih občin, ki so lastnice komunalnega podjetja in ki 
sodelujejo v skupnem projektu izgradnje primarnega kanali-
zacijskega sistema ter nadgradnje osrednje čistilne naprave 
v Kasazah. V okviru tega projekta so bila tudi zagotovljena 
potrebna sredstva za nakup opreme. 
Nova, najsodobnejša oprema omogoča čiščenje kanalizacij 
do premera 40 cm, čiščenje in vzdrževalna dela na kanali-
zacijskih črpališčih, jaških in peskolovih ter odvoz odpadkov 
na centralno čistilno napravo Kasaze v nadaljnjo obdelavo. S 
posebnimi kamerami bodo lahko pregledali in posneli stanje 
kanalizacije od hišnih priključkov dimenzije 10 cm do kanali-
zacij premera 50 cm ter se na osnovi tega odločali o nadaljnjih 
ukrepih in morebitni sanaciji. Vrednost nove opreme je nekaj 
manj kot 300 tisoč evrov z davkom na dodano vrednost, zago-
tovili pa so jih iz evropskih kohezijskih sredstev. 
Ključe nove opreme je direktorju JKP Žalec Matjažu 
Zakonjšku predal žalski župan Janko Kos. Žalska občina je 
namreč nosilka projekta gradnje primarne kanalizacije in 
nadgradnje osrednje čistilne naprave. 

V Spodnji Savinjski dolini bo do konca letošnjega leta zgra-
jenih že več kot 170 kilometrov javnega kanalizacijskega 
omrežja, žalsko komunalno podjetje pa bo imelo poleg tega 
v upravljanju 23 kanalizacijskih črpališč in 10 malih čistilnih 
naprav in osrednjo čistilno napravo v Kasazah.       

 T. Tavčar

pOBRATeNje Z OBČINO ČešINOVO - OBLešeVO 
(MAKedONIjA)

V sredo, 30. maja 2012, sta župan Občine Vransko, g. Franc 
Sušnik, in direktor Energetike Vransko, g. Marko Krajnc, spre-
jela delegacijo iz Makedonije. Delegacijo so sestavljali župan 
Občine Češinovo - Obleševo, g. Jordanco Lefkov in njegovi 
sodelavci. Namen obiska je bil podpis Pisma o nameri,  s 
katerim sta se  župana zaobljubila k dobremu medsebojne-
mu sodelovanju, podpori skupnih aktivnosti in izmenjavi 
izkušenj, ki bodo spodbujale uspeh na poti k miru, napredku 
in blagostanju. 
Direktor Energetike Vransko d. o. o. jim je predstavil primere 
dobre prakse v naši občini ter jim na kratko opisal večje pro-
jekte, ki smo jih v občini uspešno zaključili. 
Po končanem obisku so se člani delegacije poslovili navdušeni 
nad videnim ter polni optimizma v zvezi s prihodnji-
mi možnostmi, ki so se pokazale, predvsem po dobrem 
poslovnem sodelovanju med občinama Vransko in Češinovo 
- Obleševo.

Tina Presekar

Ogled čistilne naprave

Župana pobratenih občin pri podpisu Pisma o nameri
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OBISK pRedSedNIKA RepuBLIKe SLOVeNIje dR. 
dANILA TüRKA

V ponedeljek, 4. 6. 2012, je občino Vransko obiskal predsed-
nik republike dr. Danilo Türk.
Pozdravno srečanje, kjer so predsednika sprejeli župan in 
predstavniki občine, je potekalo v mali zrcalni dvorani. Sledil 
je obisk Osnovne šole Vransko - Tabor, kjer so učenci pri-
pravili kratek kulturni program. V Schwentnerjevi hiši si je 
predsednik nato ogledal razstavo Rodoljubni založnik La-
voslav Schwentner, nakar je sledil ogled Muzeja motociklov 
Vransko. Uradni del obiska se je zaključil z ogledom Inovacij-
skega centra za razvoj alternativnih virov energije Vransko.

Rudi Pušnik
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VeTeR V LASeh - “špORT je pRAVA IZBIRA”
26. maja 2012 je bilo od 11. ure dalje tudi v občini Vransko 
vetrovno, saj smo se odzvali vseslovenski akciji Veter v laseh – 
“ŠPORT JE PRAVA IZBIRA«. 
Na treh lokacijah po občini Vransko (na večnamenskem 
športnem igrišču pri Športni dvorani Vransko, na igrišču 
v Prekopi in v športnem parku na Ločici pri Vranskem) se 
je preko sto mladih pomerilo in pozabavalo v nogometu, 
košarki, odbojki na mivki, boju med dvema ognjema, rolanju, 
štafetnih igrah, namiznem tenisu in badmintonu. Športne igre 
smo popestrili z ustvarjalno delavnico za najmlajše (risanje s 
kredami po asfaltu), s plesom v vetru in z glasbo. 
Posebno presenečenje akcije je bil obisk Jerice in njenega 
konja Skaya. Mali in veliki so lahko jezdili konja in se tako 
preizkusili v prvih korakih veščin jahanja. 
Skozi vso prireditev smo izvajalci osveščali mlade o nega-
tivnih posledicah različnih vrst drog in pozitivnih učinkih 
športne aktivnosti. Hkrati smo spodbujali vsakodnevni obisk 
športnega igrišča in druženje s prijatelji na prostem. 

Suzana Blatnik

pReMIeRA OTROšKe pRedSTAVe KRASeN 
cIRKuS

V soboto, 27. maja,  je gledališka skupina Mali oder, ki deluje 
v okviru Literarnega društva LIvRA, uprizorila otroško pred-
stavo Marjana Marinca Krasen cirkus.

Skupina Mali oder je začela delovati v začetku leta 2009, ko 
se je skupina osnovnošolcev  zaradi ljubezni do gledališča, 
igre in želje po kreativnem preživljanju prostega časa zbrala 
ob mentorju Frenku Železniku. Najprej so delovali v okviru 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, lani pa so se 
priključili Literarnemu društvu LIvRA. Prepričljivi so bili že s 
prvo predstavo Žogica Nogica, saj so se z njo uvrstili na Regij-
sko srečanje otroških gledaliških skupin v Kulturnem centru 
Laško. Po ogledu zadnje predstave lahko rečemo, da se dobro 
znajdejo na odrskih deskah, saj gledalci nismo začutili treme 
pred nastopanjem ter negotovosti v gibih in besedah. Vidi se, 
da uživajo na odru, kreativno  razvijajo svojo domišljijo ter 
čutijo pripadnost skupini in mentorju. 
Igra govori o smešnem kralju, ki išče državnega sovražnika in 
ob vsaki stvari, s katero ni zadovoljen, reče: “Krasen cirkus!” 
Na koncu predstave izvemo, da se državni sovražnik skriva 
pod zemljo v obliki majhnega krta. 
Predstavo odlikuje domiselna scenografija, ki sta jo je izdelala 
Andreja Križnik in Frenk Železnik. Slednji se ob pomoči ses-
tre Judite in hčere Sabrine podpisuje tudi pod režijo, kostumo-
grafijo, glasbo in celotno idejno zasnovo predstave. 

Suzana Felicijan Bratož 

Udeleženci na Ločici pri Vranskem

Udeleženci v PrekopiUdeleženci na Vranskem

ZGODILO SE JE ... 
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dVe ZLATI KOLAjNI NA VRANSKO
V soboto,  26. 5. 2012,  se je na vojaškem strelišču na Mlakah 
pri Vipavi odvijala 4. tekma Pokalnega prvenstva Slovenije, 
kjer je naš športni strelec Sandi Pikelj v disciplini revolver in 
pištola velikega kalibra osvojil prvi mesti.
S športnim streljanjem se je začel ukvarjati leta 2008, kjer je 
kot klubski začetnik začel s treniranjem v klubu. Tako je začel 
izkušnje pridobivati na različnih regijskih tekmovanjih in tako 
dobival vedno boljše rezultate. Ker pa mu regijska tekmo-
vanja niso bila dovolj velik izziv, se je začel redno udeleževati 
strelskih tekmovanj na  višjih ravneh. Tako je začel strelja-
ti v  Državni amaterski ligi, na Pokalnem prvenstvu Slovenije 
in v ligi Pištola - Revolver velikega kalibra. 
Od leta 2009 do danes je dosegel 56 zmag, v soboto pa je na 
Mlakah pri Vipavi zbirko dopolnil še z dvema zlatima kolaj-
nama, saj je zmagal v disciplini revolver s 140 krogi od 150 in 
v disciplini pištola s 139 krogi od 150. 

Tako  je dobil spet velik zagon za nove zmage ...
Aleksander Pikelj

MISIjA ROžIcA
V Energetiki Vransko smo se ranega jutra na majsko sredo, obsi-
jano s soncem in popestreno s kratkotrajnimi plohami, lotili pro-
jekta ROŽICA. Za Občino Vransko namreč poleg vzdrževanja 
lokalnih cest skrbimo tudi za javne površine, kamor sodi tudi skrb 
za ureditev vseh gred, gredic in cvetličnih korit na Vranskem. 
Tako je prišel čas in zadeve smo se lotili zelo resno. Nastale 
so najrazličnejše cvetlične kombinacije, kar je razvidno tudi 
iz priloženih slik. Nasajenih je bilo 430 rož in zelenja. Prvi 
vtis je bil dober. Izvajalci zadovoljni, mimoidoči večinoma 
navdušeni... Mogoče kdo tudi malo manj, a vseh nikoli ni moč 
zadovoljiti. 
V misiji ROŽICA smo se  borili:  dva strojnika,  slikopleskar 
in ekonomist. Želimo si: »DA BI TE ROŽICE VSAJ DO JESENI 
LEPO USPEVALE!«  
In potem še: »Tisti, ki se mu zazdi, da naše »ROŽICE« rad uničil 
bi, naj malo postoji in se umiri ter rajši kakšno dobro delo po-
stori. Tiste pa, ki jim za naše nasvete mar ni, jih 100-odstotno 
Zeleni detektiv ulovi!« 
To so naše želje, sedaj pa stisnite pesti in si skupaj z nami to zaželite 
tudi vi!  

S spoštovanjem: udeleženci misije ROŽICA

OdpRTje RAZSTAVe ROdOLjuBNI ZALOžNIK 
LAVOSLAV SchweNTNeR

Schwentnerjeva hiša na Vranskem od srede 23. maja 2012 pa 
vse do 22. junija 2012 gosti razstavo Rodoljubni založnik La-
voslav Schwentner. Na razstavi so na ogled čudovita originalna 
dela, ki jih je založil Lavoslav Schwentner .
Razstavo sta pripravila in postavila Katarina glavan Batagelj in 
Rok glavan iz Antikvariata Glavan v Ljubljani. Avtorja razstave 
sta se s tem fenomenom ukvarjala več let, zbrala mnogo gradiva 
in izdala publikacijo z naslovom Rodoljubni založnik Lavoslav 
Schwentner. Gospod Glavan nam je na odprtju razstave pred-
stavil njuno delo in nas popeljal na zanimivo potovanje po 
Schwentnerjevem času in njegovih delih. Povedal je, da je bil 
Schwentnerjev čas težek čas za knjige, ljudje namreč niso brali 
slovenskih knjig, zato je prispevek Lavoslava Schwentnerja k 
razvoju slovenske knjige še toliko večji. Poudaril je pomemb-
nost Lavoslava Schwentnerja kot  prvega sodobnega slovenskega 
založnika, ki je skrbel, da so bile izdaje knjig estetske in lepe, ni 
mu bilo vseeno za dobro slovensko knjigo. 

Odprtja razstave se je udeležil tudi Aleš Stopar, kustos Pokra-
jinskega muzeja Celje, ki je povedal, da je vesel, da je Občina 
Vransko leta 2000 od dedičev odkupila Schwentnerjevo stavbo. 
Obenem se je zahvalil Roku Glavanu za darovane originalne 
Schwentnerjeve izdaje, ki bodo na ogled konec leta, ko se v 
Schwentnerjevi hiši pripravlja stalna razstava o založniku in 
knjigotržcu Lavoslavu Schwentnerju. 
Ob klavirskih zvokih štiriročnih skladbic, ki so jih na klavir zai-
grali Ana in Tjaša Pečovnik, Tim Križnik in Tilen Tehovnik, smo 
se lahko za trenutek potopili v Schwentnerjev čas. 
Najboljša knjiga je naša najboljša družba, zato vabim vse ljubi-
telje dobre knjige in lepih ilustracij na ogled razstave. Razstava 
bo v času počitnic odprta po dogovoru, od 1. septembra do kon-
ca decembra pa od ponedeljka do petka od 15. do 17. ure.
Vabljeni!                                                                              Katja Završnik

ZGODILO SE JE ...

Z otvortitve razstave Rodoljubni založnik Lavoslav Schwentner
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ZKTŠ - KULTURA

VRANSKI pOLeTNI VeČeRI - OžIVIMO KuLTuR-
NO dedIšČINO

Vranski poletni 
večeri je naslov, 
ki skriva v svo-
jem imenu sk-
lop raznovrstnih 
prireditev že od 
začetka devetde-
setih let. Najbolj 
poznana pri-
reditev je zagoto-

vo veselica ZVESTOBA SE NAGRAJUJE v organizaciji pod-
jetja Brglez, a z zavid-ljivo, desetletno tradicijo se ponaša tudi 
prireditev Kluba mladih VRANSKO SUMMER NIGHT. 
Klasični glasbi v podružničnih cerkvah in Schwentnerjevi 
hiši pod naslovom OŽIVIMO KULTURNO DEDIŠČINO 
bomo letos prisluhnili petič. Lahko rečemo, da postaja naš 
kraj prepoznaven po bogatem kulturno-zabavnem doga-
janju.  
Zgodovina Vranskih poletnih večerov sega v leto 2007, ko so 
bili zadnji Vranski poletni večeri v obliki veselice Zvestoba 
se nagrajuje. Naslednje leto smo na Zavodu za kulturo, tu-
rizem in šport Vransko kot protiutež prireditvam za mlade 
Vransko Summer night organizirali nekaj prireditev, da raz-
bijemo kulturno praznino poletja. Tako smo avgusta 2008 
prisluhnili koncertu klasične glasbe v cerkvi sv. Martina v 
Šmartnem v Podvrhu ter si dva večera na prostem ogledali 
filme Heretik, Petelinji zajtrk in šest kratkih dokumentarnih 
slovenskih filmov. 
Ker pa je kino pod zvezdami povezan z visokimi stroški, 

smo se odločili za koncerte klasične glasbe in naslednje leto 
pripravili tri večere tovrstne glasbe v podružničnih cerkvah. 
Tisto leto smo se spoznali z glasbenikoma Hermino in Mila-
nom Hudnikom iz Ljubljane, ki že tretje leto pomagata ust-
varjati program. 
Danes lahko za te tematske večere rečemo, da so plod pro-
jekta z naslovom Oživimo kulturno dediščino, s katerim 
smo uspešno kandidirali na razpisu Lokalne akcijske sku-
pine Spodnje Savinjske doline v okviru načrta izvedbenih 
projektov za izvajanje lokalne razvojne strategije v obdobju 
2007-2013. Vranski poletni večeri – Oživimo kulturno 
dediščino bodo letos in prihodnje leto v 85 odstotkih pod-
prti s finančnimi sredstvi iz programa Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja. 
Naš projekt je nastajal počasi, s tiho željo po stalnosti in festi-
valski obliki. S koncerti klasične glasbe želimo podružnične 
cerkvice in Schwentnerjevo rojstno hišo oživeti. Želimo si, da 
bi občani ta del stavbne kulture bolje spoznali. Cerkve so v 
prvi vrsti namenjene cerkvenemu obredju, na koncertih pa se 
bodo v njih povezali duhovnost, umetnost in lepota bivanja. 
Klasično glasbeno umetnost želimo približati podeželskim 
ljudem, ki nimajo možnosti obiska večjih glasbenih središč. 
V akustično čudovitih cerkvah in Schwentnerjevi hiši bodo 
zazvenela imena priznanih slovenskih glasbenikov. Junija 
smo v cerkvi sv. Hieronima na Taboru prisluhnili Jerku No-
vaku (kitara) in Tomažu Lorenzu (violina), v cerkvi sv. Mari-
je Magdalene na Ločici pa kitaristu Mladenu Buciću.   
Hvala vsem, ki nam pomagate, predvsem prof. Milanu 
Hudniku, Župniji Vransko in župniku Jožetu Turineku ter 
ključarjem podružničnih cerkva. 

Suzana Felicijan Bratož

OBISKI SchweNTNeRjeVe hIše S pOSeBNIM NAMeNOM
V mesecu juniju so vsi učenci Osnovne šole Vransko - Tabor  v okviru 
knjižnično informacijskih znanj obiskali Schwentnerjevo hišo. Razlog za 
to je bila zanimiva in edinstvena  razstava Rodoljubni založnik Lavoslav 
Schwentner, ki sta jo pripravila in uredila Katarina Glavan Batagelj in Rok 
Glavan iz Antikvariata Glavan v Ljubljani. 
Najmlajši obiskovalci so v hiši prisluhnili zgodbi o Neži in Blažu, ki jih je 
popeljala v Schwentnerjev čas. Tako so spoznali založnika Schwentnerja ali 
Poldeta, kot so mu rekli domači. Odkrivali so, kakšen je sploh bil gospod 
Polde, kakšne knjige je izdajal in zakaj je v svojem knjižnem znaku upodobil 
prav splavarja. 
V drugem delu obiska so izdelali svoje knjižne kazalke z motivom ozele-
nelega cvetočega drevesa, v nekaterih razredih 1. triletja pa so nastale prav 
posebne punčke in fantki iz cunj.Starejši učenci so si poleg razstave ogledali 
še hišo, v kateri se je rodil prvi sodobni slovenski založnik Schwentner, in je 
edinstven primer trške hiše v Sloveniji. 
Schwentner je bil v tesnem stiku s predstavniki slovenske moderne, še pose-
bej z Ivanom Cankarjem, ki ga učenci spoznajo v 9. razredu pri slovenskem 
jeziku. 
Učenci so po ogledu rešili še križanko, sestavljeno iz rebusov in različnih 
vprašanj, ki so se navezovala na razstavo in založnika Lavoslava Schwent-
nerja.  

Katja Završnik
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ZKTŠ - ŠPORT

ZKTš VRANSKO ORgANIZIRA RAFTINg 
pO ReKI uNI (BIh)

Preživite poletje malo drugače. Privoščite si adrenalinski 
spust po bosanski kanjonski lepotici reki Uni. 

KdAj? 
Od 3. 8. 2012 (odhod v popoldanskih urah) do 5. 8. 2012. 

KOMu je NAMeNjeNO? 
Vsem, ki bi se radi naužili adrenalina in zabave. 

ceNA: 165,00 evrov / osebo 
 V ceno je vključeno: 
•	 prevoz SLO – BIH 
•	 2 x spanje 
•	 hrana, pijača 
•	 živa glasba in zabaven večer 

  

KAKO BO pOTeKALO? 

Začelo se bo v petek, 3. 8. 2012. 

V popoldanskih urah se bomo odpravili proti Bihaću, 
natančneje v kraj Lohovo, kamor bomo prispeli v večernih 
urah. Nastanili se bomo v kampu Green riwer, kjer nas bo 
čakala večerja (dobrote z žara) in nočitev.  

Najbolj zanimivo in razburljivo  bo  v soboto   4. 8. 2012, 
ko nas čaka rafting. 

Po obilnem zajtrku se bomo odpravili proti Štrbačkemu 
Buku - prečudovitim in svetovno znanim slapovom reke 
Une, pod katerimi bomo začeli z raftingom. Po štirih urah 
atraktivnega in adrenalinskega veslanja po brzicah četrte in 
pete težavnostne stopnje bomo z našo avanturo zaključili v 
vasi Lohovo. V kampu nas bodo pričakali s poznim kosilom 
oz. večerjo, ki ji bo sledila zabava in nočitev. 

Nedelja, 5. 8. 2012: kafana in vrnitev proti domu. 

Po zajtrku bomo zapustili kamp Green riwer in se odpravili 
v Bihać. Sprehodili se bomo skozi stari del mesta, posedeli 
v kafani in opazovali utrip mesta. Okoli poldneva se bomo 
odpravili proti domu. Na poti se bomo ustavili še na kosilu 
in domov prispeli v večernih urah. 

INFORMAcIje IN pRIjAVe 

Prijave zbiramo do 27. 7. 2012 v pisarni Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko in na tel. 041 238 749.

ReKReATIVNI TeK IN KOLeSARjeNje pO OBČINI VRANSKO 2012

1. KRAJ PRIREDITVE 
Vransko in okolica 

2. DATUM IN ČAS PRIREDITVE 
Sobota, 15. 9. 2012  KOLESARJENJE ob 9.00 
   TEK ob 9.30 

3. PRIREDITELJ IN IZVAJALEC 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

4. TRASE 
ReKReAcIjSKI TeK na 13 km, dRužINSKI TeK na 7 km ter 
KOLeSARjeNje na 15 km (trasa je primerna za trek in gorska kolesa). 
Rekreacijski tek, družinski tek: skupni start ob 9.30 uri. 
Kolesarjenje: start ob 9.00 uri. 

5. KATEGORIJE 
dečki, rojeni (vključno) 1995 ali mlajši 
deklice, rojene (vključno) 1995 ali mlajše 
moški, rojeni 1994 - 1942 ali starejši 
ženske, rojene 1994 - 1942 ali starejše 

6. PRIJAVA 
Prijave sprejemamo na e-naslov zkts.vransko@gmail.com do vključno 13. 9. 
2012. Prijavo in plačilo prijavnine opravite v pisarni ZKTŠ VRANSKO v pros-
torih Športne dvorane Vransko, Vransko 23, 3305 Vransko, od ponedeljka do 
petka med 7.00 in 15.00. 

7. PRIJAVNINA 
Prijavnina znaša 10 evrov (do vključno 13. 9. 2012), od 14. 9. 2012 in na dan 
prireditve 15 evrov. 

8. ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vsakdo sodeluje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju bo nudena prva 
pomoč. 

9. NAGRADE IN PODELITEV NAGRAD 
Vsak udeleženec s plačano prijavnino dobi darilno vrečko z darili pokroviteljev. 
V cilju bo  stojnica, kjer se bo možno okrepčati s pijačo in prigrizki. 
Prvi trije tekmovalci v vseh treh disciplinah prejmejo medalje. Podelitev bo v 
cilju takoj po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru. 

10. SPLOŠNA DOLOČILA 

Sodelujejo lahko vsi, ki se prijavijo oz. izpolnijo prijavnico in poravnajo 
štartnino. S podpisom na prijavnici udeleženci potrjujejo, da se strinjajo s po-
goji tekmovanja. Udeleženci kolesarijo in tečejo na lastno odgovornost. Vsi 
kolesarji in tekači so udeleženci v cestnem prometu, dolžni so upoštevati cest-
noprometne predpise, navodila in opozorila organizatorjev. Organizator ne 
odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo udeleženci med seboj ali proti 
tretji osebi. Uporaba zaščitne čelade pri kolesarjenju je obvezna! Udeleženci s 
podpisom prijavnice soglašajo z objavo fotografij na spletni strani organiza-
torja. Organizator si pridružuje pravico do spremembe datume prireditve, če 
ugotovi, da je to potrebno (slabo vreme …). 

Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani: www.zkts-vransko.siin na oglasni deski na prireditvenem prostoru. Pritožna komisija bo sprejemala pisne 
pritožbe s predloženo kavcijo v višini 25 evrov na dan tekmovanja. 

11. OPREMA IN SANITARIJE 
Opremo lahko pustite v varstvu na prijavnem prostoru. Na razpolago so sanitarije in tuši. 

dVIg šTeVILK BO NA dAN pRIRedITVe, 15. 9. 2012, od 7.00 do 8.00 na prireditvenem prostoru pri športni dvorani Vransko in v 
peTeK, 14. 9. 2012, od 18.00 do 20.00 v športni dvorani Vransko.
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VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

ZAKLjuČeK NA SV. jOšTu
Na lepo sončno petkovo popoldne smo si mladi planinci iz vrtca 
Vransko na rame oprtali nahrbtnike in se podali na zadnji pohod 
v tem šolskem letu. Tokrat smo s seboj povabili tudi svoje pri-
jatelje in sorodnike. 
Okrog 40 malih in velikih pohodnikov se nas je zbralo na pre-
lazu Lipa in se nato pogumno pognalo za vodnikom Andrejem 
v strmino, ki vodi do sv. Jošta. Nekje na polovici vzpona smo se 
okrepčali in si nabrali novih moči, saj je bil to naš najzahtevnejši 
vzpon v letošnjem letu. Ves naš trud je bil poplačan s prekras-
nim razgledom, ki smo ga lahko občudovali z vrha, saj je bilo 
nebo skoraj brez oblačka. Pri cerkvi smo imeli daljši počitek in 
možnost samostojnega raziskovanja okolice. Tukaj se želimo 
zahvaliti g. Petru za gostoljubje. 
Po povratku na Lipo smo z vodnikom Andrejem in vzgojiteljico 
Romano vsem nadobudnim planincem v imenu Planinskega 
društva Vransko in Vrtca Vransko podelili priznanja in medalje 
za uspešno sodelovanje pri mladih planincih skozi vse šolsko leto. 
Za dodatno presenečenje pa je poskrbela Jerica Felicijan, ki je na 
Lipo prijezdila s konjem, da bi si ga lahko otroci pobliže ogledali. 
Vsi so ga hoteli božati, mu dati jesti, najpogumnejši pa so ga tudi 
zajahali. 
Preživeli smo lepo popoldne, ki nam bo vsem skupaj še dolgo 
ostalo v spominu. 
Na koncu pa se zahvaljujem vsem, ki so nam pomagali pri iz-
vedbi naših pohodov v tem šolskem letu: vodnikom iz Planin-
skega društva Vransko, še posebej Andreju, Boštjanu in Juretu, 
ter prijaznim domačinom, ki so nam pomagali prihraniti kakšen 
korak ali pa so nam odstopili prostor za počitek. 

Romana Orehovec in Mateja Remic

KAKO V VRTcu SKRBIMO ZA ZdRAVje
Pomladni meseci so nam postregli z mokrim, hladnim in spre-
menljivim vremenom, ki s sabo prinaša prehladna obolenja. Že 
otroci v vrtcu se zavedajo, kako pomembno je zdravje, najbolj 
pa seveda takrat, ko bolni ležijo doma in pogrešajo prijatelje. Ni 
prijetno biti bolan. Zato se v vrtcu trudimo in skrbimo za svoje 
zdravje in  ga krepimo. Kako? V prvi vrsti z bivanjem na svežem 
zraku, in to ne le ob toplih sončnih dneh, temveč popolnoma 
opremljeni z dežniki, s pelerinami in škornji tudi ob deževnih 
dneh. Čofotanje po lužah, iskanje polžev in deževnikov je vendar 
pravi užitek. Da pa bo naše zdravje še trdnejše, skrbimo tudi zanj 
tudi z zdravo prehrano. 
Poleg dobrot, ki nam jih vsakodnevno pripravijo kuharice, si kdaj 
pa kdaj privoščimo tudi kakšen sadni dan. V juniju smo se ku-
hanja lotili čisto zares s predpasniki, nožiči, skledami in pripravili 
slastna SADNA NABODALA. Verjemite, da so se z njimi slad-
kali tudi tisti, ki sicer z malo manjšim veseljem segajo po sadju. 
To so bila res čudežna sadna nabodala. Zagotovo se bomo v ku-
harskih čarovnijah še preizkusili. 

Skupina otrok 4  -5 let z Nado Kolar in Lidijo Svet 

LIgA LO. pOLIS
Liga Lo.Polis je potekala celo šolsko leto in se je odvijala po 
regijah. V naši regiji smo zasedli drugo mesto in se potem 
na povabilo organizatorja lahko udeležili tudi zaključnega 
turnirja. Še posebej pa smo bili pohvaljeni, ker smo bili edini, 
ki smo si upali igrati skupaj z učenci, saj so ostali imeli ekipe 
le z odraslimi tekmovalci. Naša šola v sestavi učenci, učitelji 
in starši je zasedla 3. mesto v državi. 

Maja Jerman

Mali in veliki pohodniki Kuhamo ...

Uspešna ekipa
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. junij 2012                Številka 20/2012          

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik 

2. SKLEP o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. 
št. 359/11, k.o. Vransko 

3. SKLEP o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. 
št. 361/11, k.o. Vransko 

OBJAVE 

 
4. JAVNI RAZPIS za imenovanje direktorja Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko 

5. JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup rabljenega 
tovornega vozila VW Transporter 

ZAPISNIKI 

 
6. ZAPISNIK 6. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko 
 

AKTI 

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja 
Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik 
 
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) v povezavi s 50. 
členom tega zakona, in 29. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) je župan Občine 
Vransko sprejel 

 
S K L E P  

o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja 

Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik 
 

1. člen 

Javno se razgrne osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako 
ČE02-1 Kladnik, ki ga je izdelalo podjetje ARHIKA, Uroš 

Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško, št. projekta 
8/2012 - OPPN. 

Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 
Kladnik bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, 
Vransko 59, od 2. 7. 2012 do 1. 8. 2012. 

2. člen 

V sklopu javne razgrnitve bo v sredo, 11. 7. 2012, ob 16. uri 
v večnamenskem objektu v Čepljah (mlekarna), Čeplje BŠ, 
3305 Vransko, organizirana tudi javna obravnava osnutka 
odloka.   

3. člen 

Občani in ostala zainteresirana javnost lahko v času javne 
razgrnitve na razgrnjen osnutek odloka podajo pisne 
pripombe v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  

Na javni obravnavi lahko pripombe podajo tudi ustno na 
zapisnik. 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator - Uradne 
objave Občine Vransko«. 

Številka: 35054/2012 
Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

 

2. Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. 
št. 359/11, k.o. Vransko 
 
Na podlagi razpisnih pogojev za »Javno zbiranje ponudb za 
nakup stavbnega zemljišča parc. št. 359/11, k.o. Vransko« 
v povezavi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) in 29. členom Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10) je župan Občine Vransko 
sprejel naslednji 

 
S K L E P  

o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 359/11, 
k.o. Vransko 
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1. člen 

Postopek prodaje stavbnega zemljišča parc. št. 359/11, k.o. 
Vransko, ki je bil začet z objavo namere o prodaji 
nepremičnine v Uradnih objavah Občine Vransko št. 
19/2012 z dne 31. 5. 2012, se ustavi. 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator - Uradne 
objave Občine Vransko«. 

Številka: 7113/2012-1 
Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 
 
3. Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. 
št. 361/11, k.o. Vransko 
 
Na podlagi razpisnih pogojev za »Javno zbiranje ponudb za 
nakup stavbnega zemljišča parc. št. 361/11, k.o. Vransko« 
v povezavi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) in 29. členom Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10) je župan Občine Vransko 
sprejel naslednji 
 

S K L E P  
o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 361/11, 

k.o. Vransko 
 

1. člen 

Postopek prodaje stavbnega zemljišča parc. št. 361/11, k.o. 
Vransko, ki je bil začet z objavo namere o prodaji 
nepremičnine v Uradnih objavah Občine Vransko št. 
19/2012 z dne 31. 5. 2012, se ustavi. 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator - Uradne 
objave Občine Vransko«. 

Številka: 7113/2012-2 
Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

OBJAVE 

4. Javni razpis za imenovanje direktorja Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko  

Na osnovi 23. in 64.  člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Ur. l. RS, št. 42/02 in dopolnitve),  34. člena Zakona o 
zavodih (Ur.l. RS. št. 12/91 in dopolnitve), 36. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 
77/07 in dopolnitve),  114. člena Statuta Občine Vransko 
(Ur.l. RS, št. 17/10 in 53/10) in 9.  in 13. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in  
šport Vransko (Ur. l. RS, št. 16/05), Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko, ustanoviteljica  javnega zavoda  
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, 

 
R A Z P I S U J E  

delovno mesto  direktor javnega zavoda »Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko«. 

 

Za direktorja javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« (v nadaljevanju ZKTŠ Vransko) je lahko 
imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjuje še naslednje pogoje: 

- univerzitetna izobrazba družboslovne, humanistične, 
organizacijske ali ekonomske smeri; 

- najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnem področju 
dejavnosti Zavoda; 

- poznavanje dejavnosti s področja Zavoda; 

- izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda (ima 
organizacijske in vodstvene sposobnosti) 

- aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj enega 
uradnega jezika EU; 

- kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda. 

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je oseba 
v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali 
končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki 
nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje 
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno 
pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno 
opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno 
veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v 
Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da aktivno znanje 
slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po 
izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma 
tej ustrezno štiriletno šolo. 

Pogoj aktivno znanje enega uradnega  jezika EU  se šteje 
za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem 
znanju enega izmed uradnih jezikov EU ali če se je 
kandidat šolal v enem izmed  uradnih  jezikov EU (pridobil 
stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko 
v državi, v kateri je uradni jezik EU njegov materni jezik) ali 
je uspešno opravil izpit iz uradnega jezika EU na 
dodiplomskem študiju. 

Če kandidat izpita nima opravljenega, ga mora v primeru 
imenovanja opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od 
dneva nastopa funkcije direktorja. 

K prijavi na razpis za direktorja mora kandidat priložiti:  

- program dela in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih, 

- življenjepis, 

- dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. 

Upoštevane bomo samo prijave, katerim bodo priložena 
vsa dokazila. 

Mandat direktorja/ice traja pet (5) let. 

Direktorja imenuje Občinski svet Občine Vransko po 
predhodnem mnenju Sveta Zavoda. Na podlagi akta o 
imenovanju direktorja , sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v 
imenu Sveta njegov predsednik. 
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Delo bo potekalo na sedežu javnega zavoda: Vransko 134, 
3305 Vransko. 

Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za 
določen čas, za čas trajanja mandata (5 let), s krajšim 
časom od polnega, v trajanju 20 ur tedensko (polovični 
delovni čas). 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške. 

Kandidate vabimo, da pisne prijave z zahtevanimi dokazili o 
izpolnjevanju  razpisnih pogojev ter programom dela in 
vizijo razvoja Zavoda v zaprti ovojnici v roku 10  dni od 
dneva objave na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko, z obveznim pripisom: »NE ODPIRAJ -
Razpis za imenovanje direktorja ZKTŠ Vransko«. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po 
zaključku javnega razpisa. 

Informacije lahko dobite na tel. štev. 03/ 703 28 15, pri ga. 
Jadranki Kramar. 

Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

 
5. Javno zbiranje ponudb za nakup rabljenega 
tovornega vozila VW Transporter 

Občina Vransko objavlja javno zbiranje ponudb za nakup 
rabljenega tovornega vozila Volkswagen Transporter KZa, 
diesel, letnik 1995, 1968 ccm, 62 kW, 5 sedežev, nosilnost 
925 kg, 330000 prevoženih km. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Vransko - www.vransko.si. 

Izhodiščna cena je 1.500,00 EUR. 

Prodaja se po sistemu »videno – kupljeno«. 

Ponudbo lahko predložite osebno ali pošljite na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, v zaprti 
kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ - Ponudba za nakup 
tovornega vozila VW Transporter«.  

Ponudba mora prispeti najkasneje do ponedeljka, 16. 7. 
2012, do 12. ure.  

Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo 
ponudil najvišjo ceno, ki bo enaka ali višja od izhodiščne 
cene.  

Vse dodatne informacije so na voljo na tel.: (03) 703 28 00. 
Ogledi so možni po predhodnem dogovoru. 

Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIKI 

6. Zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko 
 

Z A P I S N I K 
6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 5. 6. 

2012 od 15. ure do 7. 6. 2012 do 9. ure. 

 
Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti 
dopolnitve Načrta razvojnih programov (NRP) v skladu s 
pozivom Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
za dopolnitev vloge za dodelitev sredstev iz »Javnega 
razpisa za Obnova in razvoj vasi (ukrep št. 322)« z 
obrazcem 3 iz Načrta razvojnih programov (NRP). 

Seja je potekala po elektronski pošti. Seja se je pričela v 
torek, 5. junija 2012, ob 15. uri, in končala v četrtek, 7. 
junija 2012, ob 9. uri.  

 
• Potrditev dnevnega reda: 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov (NRP) 

Rezultati glasovanja so bili sledeči: 
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Bogataj Anica DA 6. 6. 2012; 15:51 ZA 

Homšak Anton DA 6. 6. 2012; 22:27 ZA 

Juhart Nataša DA 6. 6. 2012; 21:46 ZA 

Kokovnik Ivan NE - - 

Lencl Janez NE - - 

Matko Jože DA 6. 6. 2012; 7:54 ZA 

Pečovnik 
Marjan 

NE - - 

Rančigaj 
Vladimir 

DA 7. 6. 2012; 7:43 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 5. 6. 2012; 15:17 ZA 

Sedeljšak 
Justin 

DA 7. 6. 2012; 8:45 ZA 

Urankar Nataša DA 6. 6. 2012; 14:25 ZA 

 

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo osem od 
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 
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Sklep št. 160 
Sprejme se naslednji dnevni red 6. korespondenčne seje: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov (NRP) 

 
Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov (NRP) 

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu 
sklepa:  

Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se spremeni 
kot sledi: 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 

OB189-11-0002 Izdelava pločnika Vransko - Brode 

Začetek financiranja: 01.01.2012 

Konec financiranja: 31.12.2012 

Vrednost projekta: 97.000 EUR 

Proračunski viri: Leto 2012  
(v EUR) 

Skupaj  
(v EUR) 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

17.000 17.000 

PV – Transfer iz 
državnega proračuna 

80.000 80.000 

Viri skupaj 97.000 97.000 

 
Rezultati glasovanja so bili sledeči:    
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Bogataj Anica DA 6. 6. 2012; 15:51 ZA 

Homšak Anton DA 6. 6. 2012; 22:27 ZA 

Juhart Nataša DA 6. 6. 2012; 21:46 ZA 

Kokovnik Ivan NE - - 

Lencl Janez NE - - 

Matko Jože DA 6. 6. 2012; 7:54 ZA 

Pečovnik 
Marjan 

NE - - 

Rančigaj 
Vladimir 

DA 7. 6. 2012; 7:43 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 5. 6. 2012; 15:17 ZA 

Sedeljšak 
Justin 

DA 7. 6. 2012; 8:45 ZA 

Urankar Nataša DA 6. 6. 2012; 14:25 ZA 

 

Rezultat glasovanja: 8 glasov ZA, 3 niso glasovali. 

Ker je ZA predlagani sklep glasovalo osem od enajstih 
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 161 
Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se spremeni 
kot sledi: 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 

OB189-11-0002 Izdelava pločnika Vransko - Brode 

Začetek financiranja: 01.01.2012 

Konec financiranja: 31.12.2012 

Vrednost projekta: 97.000 EUR 

Proračunski viri: Leto 2012  
(v EUR) 

Skupaj  
(v EUR) 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

17.000 17.000 

PV – Transfer iz 
državnega proračuna 

80.000 80.000 

Viri skupaj 97.000 97.000 

 
Korespondenčna seja je bila zaključena 7. 6. 2012 ob 9. 
uri. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 7. 6. 2012  

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

IZLeT V BROde - TRšcO
V sredo, 6. 6. 2012, smo se na Larino povabilo odpravili na izet k 
njej domov. Pot iz vrtca nas je peljala čez nadvoz na avtocesti do 
Ilovice in naprej po gozdni poti do Tenis kluba Tršca. 
Po poti so nas čakale različne naloge in uganke, ki jih je pripravila 
Lara skupaj z mamico. Po rešenih ugankah smo prišli do cilja. 
Čakalo nas je presenečenje - tobogan, nogometno igrišče, gugal-
nice ... Razigrani smo doživeli lepo dopoldne. 

Otroci iz skupin 5-6 s Simono, Darjo in Ireno

VALeTA 2011/2012
Valeta je za vsako generacijo učencev prelomni dogodek, saj se 
mladostniki poslovijo od svojega otroštva, prijateljev, prvih zalju-
bljenosti … in varnega zavetja osnovne šole. Odhajajo v nove 
sredine, dobili bodo nove prijatelje in sošolce, za vedno pa bodo 
ostali spomini na osnovno šolo in še posebej na valeto. 
Letošnji devetošolci so pripravili zanimiv program, v katerem 
so prikazali vse svoje znanje, sposobnosti, in naposled zrelost, da 
odhajajo v življenje pripravljeni. 
Najprej so prikazali svoje plesne sposobnosti. Bili smo priča 
pravim plesnim mojstrovinam, zanimivim koreografijam, pred-
vsem pa  suverenim plesnim korakom, ki  jih je naučil plesni 
učitelj Marjan Špiljar iz plesne šole Plesni val.  Po plesu so se v 
besedi in sliki predstavili posamezni oddelki. Učenci so odlično 
prikazali poznavanje sodobne tehnologije, lahko smo občudovali 
njihove prve filme in spoznali, kaj si v življenju želijo postati. 
9. a-razredu je v zadnjem letu šolanja postal razrednik primož 
jelen, ki se je pošalil, da sedaj lahko kar odide na dopust, saj so se 
z učenci med letom velikokrat srečevali in reševali različne prob-
leme ter jih uspešno pripeljali do valete in se ob tem spoprijateljili 
med seboj. Zaželel jim je vse dobro na njihovi novi poti. 
9. b-razred je uspešno pripeljala do zaključka  osnovne šole 
razredničarka Marija Zagoričnik, ki je poudarila, da vsi 
-  učenci in ona sama - jeseni krenejo na novo pot. Vse je po 
malem strah, a naj se zavedajo, da ima vsak izmed njih svoj X 
faktor, na katerega naj se opira in bo vse dobro. 
učenci iz Tabora so se v zadnjem letu šolanja preselili nazaj v Ta-
bor, kjer so postali prva generacija  devetošolcev na popolni de-
vetletni šoli, ki pa je del OŠ Vransko - Tabor, in postali so  9. c-raz-
red, ki ga je v kombinaciji s 7. c-razredom vodila razredničarka 
Zlatka Avžner. Učencem je zaželela srečno na njihovi novi  poti. 
Ravnateljica šole Majda Pikl  je v svojem nagovoru 
devetošolcem poudarila, da je življenje kot reka, ki na svoji poti 

oblikuje rečni tok: teče mirno, valovito, ustvarja rečne rokave, 
brzice, slapove … Podobno življenje oblikuje posameznika, saj 
mora na svoji poti premagati številne brzice in plavati proti toku, 
a na ta način postaja trden, neustrašen, kreposten, nepremagljiv, 
samostojen in odgovoren. Povedala je še, da se bo njihova mla-
dost pravzaprav šele sedaj razcvetela v najlepša leta, od njih samih 
pa je odvisno, kako bodo izkoristili ta razcvet. Pomoč in uteho pa 
naj poiščejo v starših, ki se jim je zahvalila za dosedanje sodelo-
vanje pri vzgoji njihovih otrok. 
Hkrati se je zahvalila še vsem mentorjem, učiteljem, ki so bili 
učencem vodniki in kompas na poti proti vrhu, in razrednikom, 
ki so delili s svojimi učenci radosti, žalost pa tudi različne vragoli-
je. Zahvalila se je tudi obema občinama, ki materialno poskrbita, 
da sta oba hrama učenosti – na Vranskem in v Taboru – vedno 
topla in  urejena.  
Zaključila je z besedami: »Dragi devetošolci! Želim, da bi vam reka 
življenja podarila še prijaznejšo pot, kot si jo danes lahko zamišljate 
sami. Pozitivna energija, notranja motivacija in srčna kultura vas 
bodo pripeljale do želenega cilja. In mi vam želimo vso srečo!« 
Vsako leto se na valeti podelijo pohvala in nagrada šole učencem, 
ki so se še posebej izkazali v znanju,  dvigovali ugled šole na kul-
turnem, športnem in drugih področjih. 
Letos so pohvalo šole prejeli: Lucija Bogataj, Nives Lazar in 
david paulič, Tjaša pikl, Tim Križnik, Lucija dolar, Alenka 
Ljubič, Ana Kovačič, Tea pustoslemšek in Anja Lončarek. 
Izmed vseh pa so po svojem delu izstopale in bile še posebej 
uspešne  Nina dolar, Natalija golob in Klavdija Bastl enci, ki 
so prejele nagrado šole. ČESTITAMO! 

Marija Završnik 
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pRAZNOVALI SMO dAN dRužINe
V četrtek, 7. 6. 2012, smo vzgojiteljice vrtca Vransko in učiteljice 1. 
triletja Osnovne šole Vransko – Tabor združile moči in pripravile 
prireditev ob dnevu družine. Na prireditvi so se nam pridružili 
župan občine Vransko Franc Sušnik, podžupan Aleksander 
Reberšek in ravnateljica Majda Pikl. 
Članice dramskega krožka so zaigrale odlično igrico Vsi za ene-
ga, eden za vse, po kateri smo slavnostno prerezali trak in pričeli 
z delavnicami, ki smo jih pripravile strokovne delavke vrtca 
in šole. Delavnice so bile raznovrstne, zato je vsak udeleženec 
našel kotiček zase. Otroci so skupaj s starši izdelovali glasbila, 
lutko miško Marušo, žabico Žano, denarnice iz tetrapakov, 
gubali žabice, slikali v slikarskem kotičku, se razgibali v športnem 
kotičku, igrali v družabnem kotičku, preizkusili svoja čutila na 
čutni poti in se igrali z naravnimi materiali. Pozabili pa nismo 
niti na naše najmlajše, ki so uživali v čisto svojem kotičku. 
Vsi udeleženci smo se strinjali, da smo preživeli lepo, prijetno 
in ustvarjalno popoldne, v katerem smo uživali starši, otroci in 
strokovne delavke šole in vrtca. 

Polona Vodičar

pRVA geNeRAcIjA deVeTOšOLceV 
NA pOdRužNIČNI OSNOVNI šOLI 

TABOR
Podružnična osnovna šola Tabor je sestavni del Os-
novne šole Vransko - Tabor. Preteklo šolsko leto je 
postala  popolna devetletka, zato so se v sredo, 13. 
6. 2012,  po 45-ih letih  kot prvi  slovesno poslovili 
učenci devetega razreda.
Deset učencev, pet fantov in pet deklet, je pripravilo 
zanimiv prerez svoje zgodovine. Tako so v zgodbi 
predstavili vsako leto svojega šolanja, tegobe, s 
katerimi so se srečevali, prve skrbi, zaljubljenost 
... Nato  so  si skušali predstavljati svojo prihod-
nost. V več kot odličnem filmu so prikazali lastno 
prihodnost oz. poklice, ki jih želijo opravljati. Na-
zadnje so se zahvalili vsem učiteljem, ravnateljici in 
razredničarki za njihove spodbude na turbulentni 
poti:  kar dvakrat so se izobraževali v kombinaciji, 
dve leti so obiskovali šolo na Vranskem ... Posebno 
zahvalo so namenili županu Občine Tabor Vilku 
Jazbinšku in vodju Podružnične šole Tabor Branku 
Šketu. Podarili so jima svojo razredno fotografijo. 

Župan Vilko Jazbinšek je poudaril, da je popolna devetletka izredno pomembna za vsak kraj, razredna fotografija pa ima zanj večji 
pomen, kot si lahko predstavljajo. 
Ob zaključku je sledilo spominsko fotografiranje. 
Taborski devetošolci se bodo poslovili tudi od matične šole na valeti, ki jo pripravljajo skupaj s sošolci z Vranskega.
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VSe je eNKRAT pRVIČ
Z naslovom Vse je enkrat prvič so na Osnovni šoli Vransko - Ta-
bor   v sredo, 13. 6. 2012, odprli razstavo fotografij Tie Grobelnik, 
ki je v preteklem šolskem letu obiskovala fotokrožek, fotografija 
pa je že dlje časa njen veliki konjiček. Odprtju so prisostvovali vsi 
devetošolci, Tiini sošolci.

Najprej je Tiino delo predstavila mentorica fotokrožka Marija 
Završnik in povedala, da postaja fotografija del Tiinega življenja, 
zato sta se odločili za samostojno razstavo fotografij, ki jih je 
Tia sama izbrala. Kot je povedala Tia, je najbolj zanimivo, da 
lahko ujameš trenutek nekega časa, delčka narave, ki ostane za 
večno ujet v fotografiji. Zanimajo jo različni motivi: narava, živali, 
gibanje, različna obdobja v človekovem življenju. Posebej pa bi se 
rada ukvarjala s studijsko fotografijo. 
Likovno postavitev je opravila likovna pedgoginja Marija 
Zagoričnik, ki je poudarila, da v vsaki fotografiji najdeš neko 
zgodbo. Posebej je predstavila zadnji pano, na katerem je iz-
postavljena dvojina (dve leči v očalih, dve osebi, dva goloba). Fo-
tografije so med seboj povezane: starejši potrebujejo očala, hkrati 
pa so svobodni kot ptici v letu, zato je slika moža in žene v ve-
selem vzdušju osrednja fotografija.  
Ravnateljica Majda Pikl je pohvalila idejo za razstavo fotografij ter 
zaželela avtorici fotografij uspešno kariero na njeni poklicni poti, 
ki je povezana s fotografijo, saj Tia odhaja na srednjo fotografsko 
šolo. 
Odprtje razstave fotografij je popestrila Lucija Bogataj, ki je za-
igrala dve skladbi na violino. 
Razstava njenih fotografij je na ogled v Občinski knjižnici Vran-
sko do 20. avgusta 2012. 

Marija Završnik

KeKec IN MOjcA IZ NARAVNIh MATeRIALOV - 
pOSeBNA NAgRAdA ZA IZVIRNOST

Posebno nagrado za izvirno izdelani lutki Kekca in Mojce sta 
prejeli Ana in Tjaša Pečovnik, učenki 3. a razreda OŠ Vransko – 
Tabor, pod mentorstvom učiteljice Barbare Hebar. 
Projekt »po Kekčevih stopinjah do znanja« je v programu 
ekošola letošnje šolsko leto potekal drugič, namenjen pa je 
oživljanju Kekca in njegovih prijateljev, ki so jih ekošolarji izdelali 
iz različnih materialov. Na natečaj se je prijavilo 49 ustanov (os-
novne šole in vrtci), kjer so izdelali 218 lutk iz različnih odpadnih 
in naravnih materialov. 
Na svetovni dan okolja, 5. 6. 2012, smo se udeležili razglasitve 
zmagovalcev projekta, ki je potekala na OŠ Dragomelj. 
posebno nagrado za izvirno izdelane lutke je prejela tudi Os-
novna šola Vransko - Tabor. Ana in Tjaša pečovnik sta lutki 
Kekca in Mojce izdelali iz različnih naravnih materialov (suho 
listje, les, vejice, storžki, semena, suho cvetje, …). Strokovni ocen-
jevalci so bili nad izdelkoma deklet navdušeni. 
S svojimi izdelki iz odpadne embalaže so pod mentor-
stvom  učiteljice Stanke Tominšek Kužnik sodelovali tudi trije 
prvošolci, in sicer Katja Žuntar, Luka Čater in Sara Tehovnik.

Barbara Hebar

LARISA IN TOMAž dRžAVNA pRVAKA
V petek, 1. 6. 2012, je na Osnovni šoli Hruševec v Šentjurju 
potekalo državno tekmovanje Šolski plesni festival za učence 
7., 8. in 9. razreda. Na tekmovanje sta se uspešno uvrstila tudi 
učenca naše šole, Larisa Peklar in Tomaž Vadlan iz 8. a, pod vod-
stvom mentorice Mire Les. V kategoriji standardnih plesov sta 
postala državna prvaka.
Šolski plesni festival poteka v okviru šolskih športnih tekmo-
vanj v sodelovanju Zavoda za šport RS Planica in Plesne zveze 
Slovenije. 

Polona Učakar

Lucija Bogataj in Tia Grobelnik

Ana in Tjaša Pečovnik

Zmagoviti valček
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KROžeK pROSTOVOLjNO deLO NA Oš VRANSKO-
TABOR je OBISKALA pRedSTAVNIcA ZAVOdA 

peT – pASje eNOTe TeRApeVTOV
V sredo, 13. 6. 2012, smo imeli v dopoldanskem času na naši šoli 
prav poseben obisk, ki je povzročil veliko zanimanja in radoved-
nih obrazov. Obiskali sta nas gospa Dunja Vodopivec in njena 
psička Gaja. Gaja je zlata prinašalka in terapevtska psička, ki de-
luje v okviru Zavoda PET – Pasje enote terapevtov iz Ljubljane. 
Gospa Dunja Vodopivec je skupaj z Valentino Horvat Kokalj 
napisala tudi knjigo z naslovom  Psi, naši prijatelji (priročnik 
za sobivanje s psi). Skupaj prostovoljno obiskujeta pediatrično 
kliniko in psihiatrični oddelek. Prav tako opravljata prostovoljne 
aktivnosti v vrtcih in šolah z namenom, naučiti oziroma se-
znaniti otroke z naslednjimi pravili: spoštovanje do živali in s tem 
spoštovanje do sočloveka, kako ravnati s pasjimi iztrebki, kako se 
pravilno prvič srečati s psi … Z Gajo sta se nam najprej predstavi-
li, nato pa je imel vsak izmed prostovoljcev priložnost sodelovati 
pri kakšni aktivnosti. Gajo smo počesali, jo nahranili, ji dali piti 
vodo, skupaj z njo pospravili igrače, ji očistili ušesa, oči … 
Nismo se mogli načuditi, kako pristen odnos imata z gospo 
Dunjo in kako močna je njuna nebesedna komunikacija. Prosto-
voljci so bili navdušeni, prav tako tudi vse učiteljice, ki smo imele 
priložnost sodelovati pri sami predstavitvi. 
Imeli smo tudi častnega gosta, in sicer gospoda Dejana Grilja, ki 
je v delovni nesreči izgubil obe roki. Povabili smo ga z namenom, 

TReTješOLcI dOSegLI 1. MeSTO
Tretješolci, ki obiskujejo ust-
varjalni krožek, so uspešno 
sodelovali na nagradnem 
likovnem natečaju Umetnost 
v naravi, ki sta ga razpisala Ar-
boretum Volčji Potok in revija 
Moj planet.
Sara Kaluža, Anže Novak, 
Vid Radulj, Ana in Tjaša 
pečovnik, Zala Križnik, Ka-
tja pestotnik,  Neža podbre-
gar ter david Reberšek so ust-
varjali iz naravnih materialov 
in nato svoje izdelke razstavili 
kar v naravi, na šolskih 

drevesih pri parkirišču. Poslali smo fotografije izdelkov, ocenje-
valci pa so jih izbrali izmed številnih prispevkov iz osnovnih šol 
po vsej Sloveniji ter nam dodelili 1. mesto. 

30. 5. 2012 smo se odpravili po nagrade v Arboretum Volčji Po-
tok, kjer smo preživeli lepo dopoldne. Najprej smo si ogledali 
razstavo pošastno velikih žuželk in izumrlih morskih velikanov. 
Nato smo z organizatorji odšli v tamkajšnji gozdiček, kjer smo 

SReČANje NAj peSeM pOVe NA OSNOVNI šOLI 
pReBOLd

Na Osnovni šoli Prebold je v petek, 8. 6., potekalo že 17. srečanje 
mladih pesnikov osnovnih šol in njihovih mentorjev. Predstavili 
so se tudi pesniki naše šole.
Mlada poezija se loteva najrazličnejših tem. Pesmice o prijateljih, 
družini in živalih počasi nadomestijo razmišljujoči verzi in pred-
vsem pesmi o ljubezni. Daru za pesnjenje nima vsakdo, zato smo 
še toliko bolj veseli, če se mladi pesniki opogumijo in svojo umet-
nost pokažejo tudi drugim. Na naši šoli se za poezijo ne bojimo. 
Že vrsto let objavljamo pesmi naših učencev na najrazličnejših 
natečajih, pošiljamo pa jih tudi na Osnovno šolo Prebold, kjer se 
srečujemo iz leta v leto. Natečaj se je tudi letos zaključil s prijetno 
prireditvijo. 
Letos so nas na srečanju Naj pesem pove zastopali: Tim Križnik 
in Tjaša Pikel iz 9. b z gazelo, Blažka Vodovnik iz 6. a s celim 
venčkom pesmi, Natalija Golob iz 9. b in Marcel Semprimožnik 
iz 4. a s poezijo na temo knjig in branja, Miša Filač pa je pisala 
pesmi z akrostihom. Tim, Tjaša, Blažka in Marcel so svoje pesmi 
na prireditvi tudi predstavili. 

Pri ustvarjanju smo jih spodbujale učiteljice slovenščine Simona 
Jan, Marija Zagoričnik in Danica Sedeljšak ter mentorica lite-
rarnega krožka Polona Učakar. Čestitamo jim za nastop in jim 
želimo še veliko ustvarjalnih trenutkov.

Polona Učakar

nabrali vejice, storže in zeleno podrastje. Iz pripravljenega ma-
teriala smo na tleh izdelali velike mandale. Sledila je razglasitev 
zmagovalcev in podelitev nagrad. Poleg številnih majhnih daril 
smo prejeli tudi sadiko drevesa ginko, ki ga bomo v naslednjih 
dneh posadili v okolici šole. Obisk v Arboretumu smo na koncu 
izkoristili še za ogled razstav metuljev, orhidej ter kaktusov. Pika 
na i je bil sladoled, ki nam je vsem zelo prijal. 
Fotografije izdelkov, s katerimi smo sodelovali na natečaju, si 
boste lahko ogledali tudi na enem izmed panojev v Arboretumu 
vse tja do konca leta. 

mentorica Barbara Hebar
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Telapevtska psička Gaja

Prvošolci pri opazovanju

pRedSedNIK RepuBLIKe SLOVeNIje 
dR. dANILO TüRK  TudI NA šOLI

V začetku junija  je Vransko obiskal predsednik države dr. Danilo 
Türk. Med drugim si je skupaj s spremstvom, z vsemi  učenci in 
učitelji v športni dvorani ogledal kratek kulturni program, ki so 
ga v treh dneh  pripravili učenci s prizadevnimi mentorji.
Ravnateljica Majda Pikl je cenjene goste najprej prisrčno pozdravi-
la, nato pa jih povabila k ogledu predstave. 
Predsednik je po ogledu poudaril, da je vesel, ker je prisostvoval 
tako imenitnemu programu, v katerem smo povezali sodobnost 
s preteklostjo, slovenske pesmi s tujimi, hkrati pa je bil navdušen 
nad odličnim izražanjem naših učencev, zato se je še posebej 
toplo zahvalil učiteljem, ki skrbimo za lepo slovensko besedo in 
učence navajamo nanjo. 
V programu so kot pravi profesionalci nastopili učenci Otroškega 
pevskega zbora  (mentorica Danijela Jeršič), plesalci iz vrtca 
(mentorji Simona Kopitar, Irena Aubreht, Darja Štrajhar in Robi 
Zupan), plesni krožek (mentorica Mateja Jeler), državna prva-
ka v standardnih plesih Larisa Peklar in Tomaž Vadlan (men-
torica Mira Les), užitke ob branju pa so nam v kratkem skeču 
pričarale Tjaša Stiplošek, Nataša Roter in Neja Weiksler (men-
torica Polona Učakar) ter več kot odlična povezovalca programa 
Lenart Marovt in Matevž Križnik (mentorici   Polona Učakar 
in Marija Završnik). Za zanimivo sceno je poskrbela  Marija 
Zagoričnik, za ozvočenje pa Jože Toplak. 

NARAVOSLOVNI dAN pRVOšOLceV
29. 5. 2012 smo se prvošolci preizkusili v vlogi raziskovalcev in 
opazovalcev narave. 
Najprej smo obiskali ribnik in rastlinjak v vrtnarstvu Sadika. 
Ogledali smo si umetno življenjsko okolje, ki ga je ustvaril človek. 
Nato smo krenili v naravno življenjsko okolje. Pot nas je vodila 
mimo travnikov do gozda, skozi katerega teče potok, ki je bil naš 
cilj. 
Nalogo raziskovalcev smo opravili zavzeto in z vso resnostjo. Bili 
smo radovedni, razposajeni, vztrajni, natančno smo opazovali in 
ob tem neizmerno uživali. 
Ob vrnitvi v razred smo svoje vtise tudi ubesedili. In kaj nam je 
bilo najbolj všeč? Polžja hišica (Tomaž), zvok vode (Luka in Fi-
lip), slap (Ana), raziskovanje malih živali v gozdu in ob vodi (Lov-
ro), preskakovanje potočka (Nejc), hoja po vodi in blatu (Žiga T., 
Špela), blato, ker mi je skoraj sazulo škorenj (Jurij), polž, ki sem 
ga našla (Katarina), ko sem ulovila rdečega pajka (Maja), ribice 
in žaba, ki sem jih videl (Andraž), pupek, ki sem ga ulovil (Jure, 
Martin G.), hrošč (Tevž), da smo pustili pri miru poškodovano 
miško (Domen), na travniku, ko smo risali na učni list (Jošt), da 
smo živalice, ki smo jih našli, lahko prinesli s seboj v razred in jih 
potem izpustili (Sara, Neža). 

da mu podarimo denar, ki smo ga v okviru krožka zbrali s proda-
jo brošk Za Dejanov objem. Podarili smo mu neverjetnih 1600 
evrov, kar pa še ni povsem dokončen znesek, saj zanj še zmeraj 
prejemamo prostovoljne prispevke. Dejan in njegova hčerkica 
sta bila navdušena nad obiskom Gaje in nam povedala, da tudi 
oni v kratkem pričakujejo psa. 
Veseli smo, da smo imeli priložnost spoznati delo terapevtske 
psičke in upamo, da bomo takšnih ali podobnih obiskov deležni 
tudi v prihodnje. 

Tina Golob, mentorica krožka Prostovoljno delo

Ta dan nam bo ostal v trajnem spominu,  želimo pa si, da bi se 
takšni dnevi ponavljali kar vsak dan. 

Stanka Tominšek Kužnik, Breda Čvan

Po prireditvi si je predsednik države ogledal še šolske prostore in 
se ustavil v prvem razredu, iz katerega mu je ena učenka pisala 
zanimivo pismo, v katerem ga sprašuje, če je tudi on tako » kül« 
kot je njegov priimek. 
Obisk predsednika države je bil vsekakor zanimiva izkušnja za 
vse učence, saj nimamo vsak dan možnosti, da bi ga videli tako 
od blizu. 

Marija Završnik

Obisk predsednika države dr. Danila Türka
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

FOLKLORNO dRušTVO VRANSKO je OBISKALO 
BALKANSKO MeTROpOLO BeOgRAd

Člani Folklornega društva Vransko smo se v petek, 8. 6. 2012, 
odpravili na izredno zanimiv izlet v prestolnico Srbije, mesto na 
sotočju Save in Donave, balkansko metropolo BEOGRAD. Na pot 
smo se odpravili z vlakom iz Ljubljane, kar je izlet še bolj pope-
strilo. Po deveturni vožnji smo prispeli okoli 17. ure v zelo živahen, 
gostoljuben in vroč (živo srebro je kazalo kar 32 stopinj Celzija) 
Beograd. V sobotnih jutranjih urah nas je pred hotelom Beograd 
pričakal vodič Željko iz turistične agencije Malegan in nas popeljal 
na zanimiv panoramski ogled mesta in beograjskih znamenitosti 
z avtobusom (Dedinje, cerkev sv. Save, Terazije, Skadralija in pre-
lepo trdnjavo Kalemegdan, ki bdi nad sotočjem Save in Donave 
in od koder se razprostre pogled na mesto …). V popoldanskih 
urah smo se odpravili še proti Novemu Sadu. Na poti smo si ogle-
dali samostan Krušendol, Sremski Karlovci, Petravardinske trdnja-
ve, obiskali vinsko klet na Fruški gori in nazadnje smo si ogledali 
še Novi Sad. Dan smo zaključili z odlično večerjo v Zemunu na 
obrežju lepe Donave. Polni lepih vtisov smo se v poznih večernih 
urah odpravili na vlak in nazaj v Slovenijo. Obe mesti, ki smo ju 
obiskali, sta v zadnjih desetih letih doživeli veliko sprememb in 
pomembnih dogodkov. Tako je ogled kulturnih in drugih zna-

menitosti nudil spomin na bližnjo in daljno preteklost. Tisti, ki so 
mesti doživeli še v času skupnega sobivanja, so lahko opazili razliko 
med tistimi in današnjimi časi. Ne glede na vse spremembe pa se 
gostoljubnost domačinov ni spremenila, kakor se ni spremenila 
njihova kulinarična ponudba, zvoki starogradskih pesmi in ritmi 
trobentačev. 

Slava Škrabar

SReČANje MALIh VOKALNIh SKupIN
V soboto, 9. junija 2012, je ob 17. uri na Polzeli v gradu Komenda 
potekalo že 14. srečanje malih vokalnih skupin. Predstavilo se je 
9 skupin iz šestih občin. Iz občine Vransko je sodeloval Oktet sv. 
Mihaela Vransko  pod vodstvom Franca Lesjaka. Lepo glasbeno 
obarvano popoldne se je prevesilo v večerno družabno srečanje.

MedVed NA VRANSKeM
Na svoji migracijski poti z Dolenjske proti Zgornji Savinjski dolini 
in okolici medvedi vsako leto obiščejo tudi območje Vranskega in 
okoliških gozdov. Ponavadi se na tem območju zadržijo le kratek 
čas, nato pa gredo dalje. Zadnje čase lovci opažamo, da je prisot-
nost medveda v gozdovih na območju Črete, Sv. Jošta, Dobrovelj in 
obrobja Menine planine postala že kar stalnica, saj je vedno več de-
javnikov in opažanj, ki kažejo na njegovo stalno prisotnost na tem 
področju. Kot kaže, je na tem področju prisotna vsaj ena medved-
ka z dvema letošnjima mladičema, ki si je izbrala to področje za 
svoje domovanje, saj jo bolj ali manj stalno sledimo, fotografiramo 
in nenazadnje tudi srečujemo že kar od jeseni. V zvezi s tem bi vas 
radi opozorili na možnost srečanja z medvedom in kako naj se v 
takšni situaciji obnašamo. 
Medvedu se bomo lahko izognili, če bomo hodili po označenih 
poteh in pri tem občasno prevrnili kakšen kamen ali zlomili 
kakšno vejico na tleh. Medved namreč dobro sliši, še bolje voha, in 
se bo v primeru, da nas bo sam zaznal, diskretno umaknil. Tukaj bi 
opozorili na kolesarje, ki so izredno hitri, pogosto je njihova vožnja 
tiha; s tem pa medveda nase ne morejo opozoriti in ga presenetijo. 
Pomembno je tudi, da v gozdu vodimo psa vedno na povodcu, 
ne samo zato, ker tako predpisuje zakon, ampak zato, ker lahko 
odvezan pes v bližnji goščavi sreča medveda, se ga ustraši, pobegne 
pred njim in ga pripelje k nam pod noge. 
Zelo pogost je pri medvedih poskus strašilnega napada, kar 
pomeni, da želijo človeka, ki je zanje vsiljivec, sprva samo pregnati. 
To pogosto naredi tudi medvedka, ki vodi mladiča. Nevarno pa je, 
kadar se človek znajde med medvedko in mladiči. Takrat medved-
ka meni, da so njeni mladiči ogroženi in sledi pravi napad. Pogosti 
so primeri, ko so medvedji mladiči varno na drevesu (radi plezajo), 
človek pa stoji pod drevesom, in jih ne vidi. Pri tem prekine vez 
med mamo in mladiči. Tudi to dejstvo je lahko nevarna situacija 
za napad.
V primeru, da se srečamo z medvedom, se je potrebno vesti umir-
jeno – prisebno; ritensko in diskretno se mu umikamo, ob tem pa 

ga mirno opazujemo. Posebej opozarjamo, da ne smemo pobeg-
niti, ker bi lahko medved v tem primeru menil, da naj sledi plenu 
(prožilni dražljaj zasledovanja). Prav tako mu ne obračamo hrbta.
Medvedov je očitno vedno več, zato se tudi naseljujejo na področju, 
kjer jih do sedaj ni bilo, zato želimo lovci opozoriti, da se bomo 
morali ljudje zavedati, da smo zgolj souporabniki prostora, v ka-
terem živijo tudi drugi, ter da se moramo naučiti sobivati z njimi.

LD Vransko

Pogled na Beograd iz trdnjave Kalemegdan

Oktet sv. Mihaela z Vranskega

Nočni posnetek medvedjega mladiča
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IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE

ORATORIj – »gReM jAZ«
Župnija Vransko že tretje leto pripravlja počitniški oratorij, ki bo potekal v prostorih 
Osnovne šole Vransko od 23. do 28. julija med 9. in 15.30 uro. 
Oratorij – to so dnevi veselja, razgibanih dejavnosti, pesmi, igre in tudi krščanskega 
življenja. Namenjen je vsem osnovnošolskim otrokom, da si popestrijo počitniške dni 
in jih koristno ter veselo preživijo. Mnogim staršem pa je program oratorija dobrodošla 
ponudba, da v času službe niso v skrbeh za svoje otroke. 
Za otroke vsako leto skrbi okrog 20 mladih animatorjev in voditelji. Vsi mladi so prosto-
voljci. Oratorij jim je izziv, da zaslutijo vrednoto zastonjskega darovanja, da se aktivno 
vključijo v delovanje svojega kraja in župnije ter koristno preživijo del počitnic. 
PRIJAVITI SE JE POTREBNO DO 15. JULIJA. Prijavnice so na razpolago v župnijski 
cerkvi, na spletni strani www.vransko.net ter v knjižnici Vransko, kjer tudi lahko oddate 
izpolnjene prijavnice. Kontaktna številka: 031 227 697 (Katja). 
Letošnje geslo nas vabi: »grem jaz!« Torej, pridi tudi ti.

šMARNIce 2012
Mesec maj v naši župniji vsako leto poteka zelo pestro. Na 
različnih krajih naše župnije vsak dan poteka branje šmarnic. 
Zbiramo se ob Marijinih kapelicah ali v podružničnih 
cerkvah.
Pri nas v Brodeh smo se med tednom zbirali pri Vitančevi, 
ob nedeljah pa na griču pri Pidrovi kapeli. Vsak večer se je 
zbrala pisana druščina starih in mladih in kar veliko je bilo 
takšnih, ki niso nikoli manjkali. Vreme nam sicer ni bilo 
najbolj naklonjeno, tako da so bili dežniki naši stalni sprem-
ljevalci. Vsak dan je nekdo vodil šmarnice, otroci pa so z 
veseljem sodelovali pri branju zgodbe in litanij. Veliko smo 
tudi prepevali in v molitvi prosili za razne potrebe.
Kot vsako leto smo na zadnji dan šmarnic pripravili zaključek 
in se ob jedači in pijači skupaj poveselili. Mesec maj je kar 
prehitro minil in s tem tudi naša večerna druženja. Sicer pa 
čas hitro teče in mesec maj bo spet kmalu tu.

Nataša Juhart

SReČANje ZAKONSKIh juBILANTOV
“POZDRAVLJENI, ZAKONCI - JUBILANTI !” Takšen je 
bil napis na transparentu pred farno cerkvijo v nedeljo, 17. 
6. 2012, na Vranskem. 
Bil je lep sončen dan in v cerkvi so se začeli zbirati zakon-
ski pari. Mladi in malo manj mladi, ki v letošnjem letu 
praznujejo 5., 10., 15. pa vse tja do 45., 50. obletnice po-
roke. Slavnostno mašo, z obnovitvijo zakonskih obljub, 
je vodil kaplan Janez Turinek. Jubilante je pozval, naj še 
naprej pridno zbirajo “točke zvestobe”, naj skrbijo, da bodo 
imeli vedno “dovolj goriva”, da bodo lahko še naprej vztra-
jali na poti, po kateri so hodili do sedaj. Posebej so bili na-
govorjeni zakonci, ki letos praznujejo zlato poroko in so 
lahko vsem za dober zgled. 
Ob zvokih poročne koračnice ter z vrtnico in spominsko 
podobico v roki so veseli odkorakali iz cerkve. Zunaj so se 
ob skromni pogostitvi in klepetu še kar nekaj časa družili 
ter si ob slovesu zaželeli, da se čez pet let zopet srečajo.

Rafko Novak
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NA IZLeT S FANIKO BuRjAN 
V soboto, 7. julija 2012, vas ob 9.30 vabimo, da se nam pridružite  

pri spoznavanju zdravilnih rastlin in zelišč s priznano zeliščarico Faniko Burjan.  
(Dodatne informacije in predhodna prijava na tel. 703 12 80 v času odprtosti knjižnice ali na e-naslov: skvransko@zal.sik.si).

pOČITNIšKe deLAVNIce 2012
Dragi otroci, v knjižnici tudi letos v sodelovanju s Kulturnim društvom Vransko pripravljamo za vas pester počitniški 

program. Poleg poletnih ustvarjalnic, ki bodo potekale ob torkih dopoldne, smo za vas pripravili tudi knjižne uganke, ki 
vam lahko prinesejo lepo nagrado.  

Vabljeni k sodelovanju! 

DELAVNICE izvajata Sabina in Edita Kapus. 
10. 7. 2012 ob 10. uri: Izdelovanje darilnih škatel in vreč 

17. 7. 2012 ob 10. uri: Vezenje 
31. 7. 2012 ob 10. uri: Nakit iz filca 

7. 8. 2012 ob 10. uri: Vetrnice, „cofkaste“ živalce 
14. 8. 2012 ob 10. uri: Poletne slike iz das mase 
21. 8. 2012 ob 10. uri: Izdelki iz slanega testa

NeKAj KNjIžNIh NOVOSTI:

ZA OdRASLe:
Austen, J.: Prepričevanje 
Banyovsky Š., K.: Zeleni kvadrat 
Cruisie, J.: Velike skušnjave malega mesta 
Steel, D.: Vražji fant 
Geiger, A.: Stari kralj v izgnanstvu 
Patterson, J.: Ubiti Alexa Crossa 
Cox, G.: CSI: Kaj vse se je zgodilo za kulisami? 
Mariotte, J.: CSI: Krvni delež 
Tome, D.: Samo narava 
Paasilinna, A.: Prikupna struparka 
Hradil, J.: Slike brez obrazov 
Zorn, P.: Aleksandrinke so prišle domov 

ZA OTROKe IN MLAdINO:
Škofič M., E.: Miha … in krava in trava 
Suhodolčan, P.: Peter Nos in zimski smeh 
Owen,L.: Winnie patruljira 
Smrkci: Velika knjiga povesti 2; Smrkci in vilinci; Smrkčevo 
petje; Trojanski smrk; Čarovna krogla; Izgubljen v močvirju 
senc; Ata Smrk se ženi ... 
Steinhofel, A.: Mulca 
Košmrlj, M.: Eko družabne igre 
Sokolov,C.: Pridi, greva na sprehod 
Svetina, P.: Ko se želva izgubi … 
Štefan, A.: Bobek in barčica 
Kokelj, N,; Deček na belem oblaku; Sončni kralj; Kraljica 
Sončnica 

dVd-ji: 
Služkinje, Alvin in veverički 3, Vesele nogice 2, Tom in Jerry in pasje življenje, Tom in Jerry na lovu za race ...
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NepRIdIpRAVI  SpeT NA deLu
V noči na četrtek, 14. 6. 2012, so nepridipravi povzročili 
škodo na poslovni stavbi Energetike Vransko d.o.o. Van-
dali so namreč iz fasade poslovne stavbe odtujili  tri 
kristalno silicijeve fotonapetostne module ter pri tem 
našo družbo materialno oškodovali. 
Vse morebitne očividce naprošamo, da nam v prime-
ru, če ste bili priča kakršnemu koli sumljivemu dogajanju 
okrog Energetike Vransko, to sporočite na tel. štev. 03 703 
42 60. Za pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

ZgLedNA SKRB 
ZA SchweNTNeRjeVO 

KApeLIcO
Gospa Erika Potočan že 
vrsto let zgledno skrbi za 
Schwentnerjevo kapelico. 
Pridno pomiva okna, za-
liva rože, pere prte, briše 
prah, skrbi, da je vse na 
svojem mestu in še kakšno 
opravilo bi se verjetno 
našlo… Vranščani smo 
vsekakor lahko ponosni, da 
imamo v svoji sredi ljudi, ki 
so del svojega prostega časa 

pripravljeni nameniti za skupno dobro. 
Ob tej priložnosti se gospe Eriki iskreno zahvaljujemo za 
njen trud.

pARceLe pO ZAVRTeh NA VRANSKeM
PROSTORSKA UMESTITEV NASELJA oz. PARCEL 
Občina Vransko leži v Spodnji Savinsjki dolini ob avto-
cesti Celje – Ljubljana. Celje, ki je regijsko središče, je 
oddaljeno le 20 km, prestolnica Slovenije Ljubljana pa 45 
km. Vransko je obkroženo z gozdovi in vzpetinami ter 
bujnim rastjem. Na Vranskem deluje zdravstvena postaja 
in osnovna šola, ki je aktivna kot ekošola. 
Novonastajajoče naselje je vmeščeno na meji med Vran-
skim in južnimi pobočji Črete, kjer so bile tradicionalno 
lege senožetnih visokodebelnih sadovnjakov. Od ostale-
ga naselja ga ločuje potok Podgrajščica. Naselje je s trgom 
povezano preko mostu. Drevje vzdolž potoka predstavlja 
zeleni zaslon in skupaj s tekočo vodo ustvarja prijetno 
mikroklimo in zvočno kuliso ob poletjih, pozimi pa li-
stopadno drevje prepušča nizko sonce in prijetno ogreva 
pobočje. 
KAKOVOST BIVANJA 
Zaradi lokacije naselja, ki se nahaja ob vznožju južnega 
pobočja Menine, je osončenost parcel velika. Vransko je 
obkroženo z gozdovi in dvema krajinskima parkoma v 
nastajanju (Čemšeniška planina s Krvavico in Dobrov-
lje s Čreto), kar preprečuje nadaljnjo pozidavo območja. 
Naselje je torej locirano v naravi, ki med drugim nudi 
obilo možnosti za rekreacijo in sprostitev. 
VIDEZ NASELJA 
Skozi naselje vodi cesta, ki poteka od vzhoda do zahoda 
in ob kateri je vzdolžno umeščenih 9 parcel. Cesta ni pre-
tirano široka – ravno dovolj, da se udobno srečata dva 
nasproti si vozeča avtomobila. 
Na voljo so parcele različnih velikosti, razvidne iz spod-
nje tabele: 
parcela štev.                 Velikost v m2                    
330/5                               1.100                                       
330/6                               1.332                                     
330/7                               1.425                                      
330/8                               2.275                                     
330/10                                832                                        
330/11                                 847                                      
330/12                                 852                                       
330/13                                 861                                       
Za vse parcele je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Možna je tudi sprememba gradbenega dovoljenja. 

OBVeSTILO ceNTRA ZA SOcIALNO deLO žALec
Center za socialno delo Žalec obvešča, da bo pisarna na Vranskem 18. julija in 1. avgusta 2012 zaprta.

uRAd ZA deLO žALec Od 2. 7. 2012 NA NOVI LOKAcIjI
Obveščamo vas, da bo urad za delo žalec od 2. julija 2012 pričel poslovati na novi lokaciji – 

ul. heroja Staneta 9, žalec, 1. nadstropje levo (stavba poleg stadiona žalec). 

Vse dodatne informacije lahko dobite vsak delavnik od 
7. do 15. ure na telefonsko štev. 03/ 70 34 260 ali na 
e-naslovu energetika.vransko@siol.net
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gOLOBČeK Bed&pIZZA hOSTeL
Vransko je najmlajša trška naselbina v Spodnji Savinjski 
dolini, a njegovi začetki segajo v davno 12. stol. ko se 
prvič omenja cerkev sv. Mihaela. Pomen kraja je zaradi 
ugodne lege ob prometnici Dunaj-Trst zlasti zrasel v 
poznem srednjem veku, saj je bila to prva štajerska posto-
janka na meji s Kranjsko in je imela pošto in mitnico, v 
dobi Ilirskih provinc pa avstrijsko obmejno carinarnico. 
Ugodna lega je vplivala na razvoj tovorništva in z njim 
povezanih obrti (sedlarstvo, kovaštvo, gostilničarstvo). 
In prav ta zgodovinska tradicija predstavlja navdih 
družini Golob, da so svojo dejavnost peke pic razširili 
s ponudbo prenočišč.  Sin Miha in njegova partnerka 
Jelka sta pod okriljem  Pizzerije Golobček uredila ličen 
in prijeten hostel, ki premore pet sob s kopalnicami 
in  šestnajstimi ležišči.  Na odprtju, ki je bilo 8. junija 
2012, so se zbrale številne manj in bolj znane osebnosti 
iz javnega življenja, ker pa je hostel prijazen kolesarjem, 
se je župan  Franc Sušnik  na odprtje pripeljal s kole-
som, oblečen  v simbolično zeleno majico, ki predstav-
lja  barvo ene najbolj zelenih občin Slovenije. Naključje 
je hotelo, da sta se v poznih večernih urah mimo pripe-
ljali španski turistki na motorjih, 70-letna mama in hči, 
ter  iskali prenočišče. Seveda sta imeli srečo, saj sta kot 
prvi v hostlu prespali zastonj. 
Golobčkom želimo uspešno prihodnost in da bi v hostlu 
prenočilo čim več gostov.  

Suzana Felicijan Bratož

VABILO K SOuSTVARjANju INFORMAcIjSKe 
pLATFORMe OBČINe VRANSKO

Vsa društva, zavode, organizacije in posameznike, ki bi želel 
prispevati k boljši informiranosti širše javnosti o dogodkih, 
ki se zgodijo v naši občini, vabimo, da se nam pridružijo pri 
soustvarjanju informacijske platforme občine Vransko. Preko 
platforme bo v prihodnje potekalo tudi zbiranje, urejanje in 
lektoriranje člankov za Občinski informator.
Kaj je informacijska platforma?
V svetu sodobnih komunikacij je informiranje javnosti pogoj 
za dobro obiskanost in odmevnost dogodka oz. prireditve, ki 
jo organiziramo. Platforma Local PRESS omogoča, da lahko 
uporabnik z enim samim vnosom preko številnih medijskih 
kanalov (Občinskega informatorja, spletne strani občine 
www.vransko.si, spletnega portala MojaObčina.si, družbenih 
omrežij kot sta Facebook in Twitter, mobilnih telefonov, ele-
ktronske pošte itd.) v najkrajšem času doseže kar najširšo 
javnost. 
Platforma je izjemno preprosta za uporabo. Registracija in 
uporaba sta brezplačni. 
Vse, ki bi želeli sodelovati, prosimo, da nas o tem obvestite 
na elektronska naslova  obcina.vransko@vransko.si ali  
zkts.vransko@siol.net, da vam 
bomo poslali navodila za regis-
tracijo in uporabo.
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