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Nogometni avtobus
Tekmovanje gasilcev veteranov

Oratorij Vransko

Vransko Summer Night
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številka 81
Vransko, 31. 8. 2012

Na naslovnici: Oratorij in Vransko Summer Night 2012 

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
e-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje: Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov

Občinski informator je vpisan v razvid medijev 
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 
1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini 
Vransko brezplačno, v prosti prodaji se 
ne prodaja. 

Naslednja številka izide 28. 9. 2012. 

Prispevke zbiramo do 15. 9. 2012
preko platforme MojaObčina.si.

Fotografije:  Arhivi ZKTŠ Vransko, Občine Vransko, OŠ Vransko  – Tabor, PD Vransko, ŠRD Ločica pri Vran-
skem, DU Vransko, GOMARK Vransko, Naš dom Vransko, Mladismo.si, Nataša Urankar, Tone Tavčar, Rafael 
Novak, Suzana Blatnik, Katja Završnik,  Mateja Novak, Florjan Rojnik, Marija Satler, Saša Križnik, Gregor Sečen, 
Sašo Novoselič, Marta Šporin, Srečko Štrukelj, Darko Kramar
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LANCMAN DEMO – DNEvI ODpRTIh vRAT
pODjETjA GOMARK, D. O. O.

V podjetju GOMARK, d. o. o. z Vranskega so se odločili, da 
predstavijo kupcem iz Slovenije in tujine proizvodni program 
z vsemi novostmi, s poudarkom na praktični uporabi. Tako je 
v dneh od 5. do 7. julija potekala predstavitev na njihovi novi 

lokaciji v industrijski coni Čeplje, kjer nameravajo v bližnji 
prihodnosti zgraditi nov center podjetja. Na prizorišču se je 
zvrstilo veliko tujih in domačih poslovnih partnerjev, katerim 
so prikazovali cepljenje drv na različnih izvedbah cepilnih 
strojev, žaganje na krožni žagi in pakiranje drv na povezoval-
nikih. Največje zanimanje, posebno pri tujih zastopnikih, je 
bilo za prevozni cepilnik drv LANCMAN XTRM 32 z vitlo 
z daljinskim upravljanjem in prevozni cepilnik z lastnim mo-
tornim pogonom na podvozju avtomobilske prikolice. Drva 
so cepili na različnih cepilnikih in jih sproti zlagali v pove-
zovalnik drv, ki je nekakšna izvedba “balirke”. V povezovalnik 
drv se zloži 1 m3 drv, ki jih na koncu povežemo s PVC-trako-
vi. Predstavili so tudi stiskalnice za grozdje in sadje na vodo v 
različnih izvedbah. Stiskalnice že leta izvažajo po vsem svetu. 
Poudarjajo, da njihove kvalitetne izdelke najbolj cenijo v tu-
jini, posebno v zahodni Evropi, kamor tudi največ izvozijo. 
V podjetju Gomark so s prvimi dnevi odprtih vrat zadovoljni. 
Verjamejo, da se bodo kupcem na takšen način še predstav-
ljali, seveda z novimi proizvodi.

SLADOLEDNI pIKNIK 
pOLETjE . . . ČAS vROČINE IN SLADOLEDA

Poletje je čas, ko nam je vroče. Vsak se poskuša ohladiti 
po svoje – ali stopimo v senco, se ohladimo v reki ali pa si 
privoščimo sladoled. Za stanovalce Našega doma smo v 
torek, 17. julija, organizirali sladoledni piknik. Vreme je bilo 
odlično, zbrana družba prav tako. Vsak je lahko poskusil 
jagodni, vanilijev ali čokoladni sladoled v kornetu. Da je bil 
okus še slajši, smo na vrhu dodali jagodni preliv. Ob odlično 
izbrani glasbi, ki je donela v naših ušesih, je dopoldan minil 
kar prehitro.

Na sladolednem pikniku

Predstavitev strojev in naprav

KONjIČKOvE DELAvNICE
Ker ne vem, kako naj na zanimiv in inovativen način začnem 
tale članek, ga bom začela tako, kot naj bi se vsak spodoben 
članek pač začel – z kdaj, kje in kdo.
Torej: konjičkove delavnice sta na kmetiji Pri Jerin orga-
nizirali Jerica Felicijan in Sara Meglič, potekale pa so od 6. do 
9. avgusta in so bile namenjene predvsem osnovnošolskim 
otrokom. In res so se jih udeležili osnovnošolci in pa seveda 
jaz, pravkar polnoletni “old timer” iz Ljubljane. 
Na delavnicah smo se naučili vse, kar moramo vedeti o os-
krbi konja: kaj je, kako se ga osedla, skrtači in “stušira”. Izve-
deli smo, da so konji (prav tako kot ljudje) med seboj zelo 
različni: nekateri so zelo mirni in ubogljivi, spet drugi so mu-
hasti in živahni. Čeprav so konji veliki in močni, se Ajde in 
Skyja nismo prav nič bali, saj sta zelo “fejst” in ju enostavno 
moraš imeti rad.
Ob dopoldnevih smo jahali in spoznavali še druge živali na 
kmetiji: ovce, koze in zajca. Po jahanju smo si vsak dan ogle-
dali 20 minut risanega filma Spirit. Nato smo na ognju pekli 
koruzo in hrenovke. Predvsem fantom se je rado dogajalo, da 
so na koncu jedli povsem zažgano koruzo, a jih to ni preveč 
motilo. Po kosilu je obvezno sledila vojna v obmetavanju s 
hruškami. Fantje so bili pogumni napadalci, a smo se dekleta 
dobro branila in uspešno obvarovala svoj teritorij. Potem je 
sledila še druga runda jahanja do popoldneva.
Zadnji dan smo morali pokazati, koliko smo se naučili v pre-
teklem tednu. Opraviti smo morali izpit, ki je vsem šel zelo 
dobro od rok.

Po kosilu nas je čakalo še presenečenje: odlična sadna torta, 
ki je izginila v minuti.
Ko smo nehali jahati, smo stuširali Ajdo in Skyja, nato pa je 
sledilo še divje škropljenje z vodo, tako da smo bili na koncu 
vsi čisto premočeni. 

Te delavnice so bile zame ena najzanimivejših izkušenj to 
poletje, saj prihajam iz Ljubljane, kjer je edina žival, ki jo 
vidiš, potepuški maček. Sara in Jerca sta se spomnili super 
programa in to tudi dobro izpeljali. Poleg jahanja mi je bila 
najbolj všeč torta, polivanje z vodo in celotno vzdušje. 

Živa Ahac 

Utrinek s konjičkovih delavnic
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GOSpODINjSKE AKTIvNOSTI 
v NAšEM DOMu jE zADIšALO pO 

pALAČINKAh . . .
Tudi ko človek pride v dom, si želi ostati aktiven. Doma 
smo navajeni, da si pripravimo kaj za pod zob. Del tega 
omogočimo našim stanovalcem tudi v Našem domu. 
Skupaj smo tako v torek, 10. julija, pekli palačinke. Pa 
niso pomagale samo gospe, tudi gospodje so se potrudi-
li pri sodelovanju. Vsak je imel svojo zadolžitev in je 
prispeval svoj delež pri peki. Prijeten vonj, ki se je širil 
po domu, je kmalu premamil druge stanovalce in zapos-
lene, da so prišli preverit, kaj tako diši. Na koncu smo 
si vsi sodelujoči privoščili svojo palačinko, namazano z 
odlično marelično marmelado. 

Pokušnja palačink

NENAvADEN KONjIČEK: zBIRANjE MAKET LETAL  
 »MEDNARODNO LETALIšČE jANEžIČ MARjAN – 

KLAMpFAR«  (LjKM)
V Prekopi, natančneje na domačiji pri »Klampfarju«, je doma 
gospod Marjan janežič, upokojenec in strasten ljubitelj le-
tal in vsega, kar je povezano z njimi. Zanje se zanima že od 
rane mladosti. Želel je postati športni pilot, a zaradi barvne 
slepote zdravniškega pregleda ni opravil. Sanje o pilotiranju 
letala je opustil in se kasneje zaposlil kot žerjavist. 

Njegovo življenje pa je zaznamovala tudi narodno-zabavna 
glasba, saj ga je igranja na harmoniko učil vsem Slovencem 
dobro znani glasbenik Bardorfer, vendar je navdušenje nad 
letali zasenčilo glasbo.  
 Kot sam pravi, se sanjam o letalih in letenju nikoli ni popol-
noma odrekel. Zato te sanje sedaj uresničuje preko zbiranja 
različnih maket letal, voznih redov in drugega, kar je pov-
ezano z letali. Njegova zbirka danes obsega kar 64 maket letal 
iz vsega sveta. Med njegovimi maketami najdemo primere 
letal afriških letalskih družb, korejske makete in tudi makete 
ameriških letal. Makete so skrbno shranjene in razstavljene 
na posebnem mestu v njegovi dnevni sobi. Poleg maket v 
njegovi zbirki najdemo letalske vozne rede še iz časov, ko 
le-ti niso bili dostopni na spletu. Hrani in zbira tudi druge 
zanimive reči, ki so povezane z letali, ima pa tudi zemljevid 
sveta, na katerem označuje, od kod vse prihajajo makete le-

tal. Z zbiranjem maket letal se ukvarja zadnjih pet let, pred 
tem je zbiral le fotografije letal, prospekte o letalskih družbah 
in letalske vozne rede. 
Za izpopolnitev svojega hobija je naredil celo maketo svojega 
lastnega letališča. Za travo je uporabil kar brusilni papir, ki 
ga je pobarval zeleno, nakupil je potrebne vozičke, avtobuse, 
makete letal ter letališču dal ime »Mednarodno letališče 
janežič Marjan-Klampfar«. 
Gospod Marjan je upokojenec, ki veliko časa preživi za 
računalnikom. Na njem redno spremlja vzlete in pristanke 
vseh letal. Računalnik mu predstavlja vez z ljudmi, ki mu 
pošiljajo makete letal. Tako je v času zbirateljstva navezal 
veliko stikov z ljudmi po vsem svetu. Neka gospa se je foto-
grafirala z maketo letala in mu oboje, maketo in fotografijo, 
poslala domov. 
Gospod Janežič je vedno znova očaran, ko vidi kakšno letalo, 
potniško, tovorno ali športno. Pri balkonskih vratih ima zato 
vedno pripravljen daljnogled, da takoj, ko sliši hrup iz zraka, 
pogleda, katera »mašina s krili« je zopet preletela njegovo 
hišo, ter na spletu preveri, na katero letališče je namenjena 
in od kod prihaja. 
Čeprav ga letala navdušujejo, pa se je s pravim potniškim le-
talom peljal samo trikrat, in sicer v Pariz, Beograd in Berlin. 
Ko sta se z ženo peljala z letalom v Berlin, je povprašal ste-
vardeso, če je slučajno kakšna možnost, da si ogleda pilot-
sko kabino. Stevardesa je obljubila, da bo vprašala pilota za 
dovoljenje. Toda iz varnostnih razlogov med poletom to ni 
bilo možno. »Najbrž so mislili, da sem terorist,« se navdušeni 
zbiralec letalskih maket pošali na svoj račun. Ko pa je leta-
lo pristalo, so ga povabili v pilotsko kabino, kjer si je lahko 
ogledal kabino in vse inštrumente, ki so v njej, in se tam tudi 
fotografiral. S poleta v Berlin je tako odšel bogatejši za novo 
izkušnjo, ki je gotovo ne bo nikoli pozabil. 
Sicer pa je gospod Marjan poln presenečenj in življenjske ra-
dosti. Ne tarna nad nizko pokojnino, ne jadikuje nad dragim 
življenjem, skratka tegobe vsakdanjega življenja je uspešno 
premostil s svojim zanimivim konjičkom. 
vsi ljudje v sebi nosimo neke sanje. Nekateri nanje poza-
bijo, drugi pa jih uresničijo na svojstven način, kot je to 
storil Klampfarjev Marjan. 

Katja Završnik
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pOČITNICE 
NOGOMETNI AvTOBuS vRANSKO 2012

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali, da so lahko mla-
di nogometaši ta del počitnic preživeli kar najlepše. Hvala. 
Ekipa, ki je skrbela za nemoteno delo: Marjan KOZMELJ, 
Marija SATLER, Peter FERME, Jure ĐORĐEVIĆ, Martin 
in Jaka KOZMELJ, Mateja ROPAS, Rok CAPUDER, Peti 
LAPUH ter Vesna, Špela in Jernej.  
Ogled ostalih slik: http://www.picasaweb.google.com/home 
Uporabniško ime: marijasatler7@gmail.com 
Geslo: nogometniavtobus2012

Pa smo začeli

A še kdo manjka? Na poligonu varne vožnje

Malo naju je pa strah ...

Paziii, prihajam!

Obiskal nas je predsednik NK Šampion iz Celja.

V muzeju motociklov.

Nogometna pravila s sodnikom Jako.

Miha GOLOB nam je opisal svojo nogometno pot.

Zaključni turnir

Po špansko z Matejo.
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jOžE žNIDARšIČ DAROvAL KRI 150-KRAT
Območna organizacija Rdečega križa Žalec je v prosto-
rih Zdravstvenega doma Vransko pripravila letošnjo šesto od 
desetih krvodajalskih akcij za Splošno bolnico Celje, trans-
fuzijski oddelek. Akcije se je udeležilo 84 krvodajalcev, s čimer 
so bili zadovoljni tako organizatorji kot izvajalci. Posebne po-
zornosti je bil deležen Jože Žnidaršič iz Čepelj pri Vranskem, 
ki je tokrat kri daroval 150-ič. Majda Pilih, strokovna delavka 
pri Območni organizaciji RK Žalec, je povedala, da je med 
njihovimi več kot 2500 krvodajalci Jože rekorder. 
Kot je sam povedal, je kri prvič daroval pri rosnih 17 letih, 
leta 1965 na Polzeli. Od takrat dalje vsako leto daruje kri tri- 
do štirikrat. Ima krvno skupino B, ki sicer ni tako redka, se 
je pa že zgodilo, da so ga poklicali na pomoč v bolnico Celje. 
»Sem v 65. letu, 10 let v pokoju, in glede na to, da sem zdrav, bi 
kri še vedno z veseljem daroval. Naši predpisi pa so taki, da to 
smeš samo do izpolnjenega 65. leta, zato me čakajo še dve do 
tri akcije, potem se bo moje krvodajalstvo zaključilo,« je kar 
nekam otožen zaokrožil svoje misli Jože.       

 T. Tavčar

KAKOvOST z vRANSKEGA 
pONOvNO NAGRAjENA

Ob listanju revije me je prijetno presenetil zapis, da je naša 
kmetija NOVAK iz Zajasovnika zbirki že doseženih priznanj 
za kakovost lastnih proizvodov letos dodala novo, ZLATO 
MEDAJO za sveži mehki ovčji sir. Ker si je kmetija žlahtno 
priznanje prislužila v mednarodni konkurenci, je uspeh toliko 
večji. Čestitke! 

AGRA - 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem - 
mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov 

Junija je v Gornji Radgoni kot prvo v sklopu ocenjevanj 
potekalo mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdel-
kov. Sodelovalo je rekordnih 29 proizvajalcev mleka in 
mlečnih izdelkov, s 161 vzorci iz Slovenije (23 prijaviteljev s 
111 vzorci), Hrvaške, Avstrije in Nemčije. Izdelke je ocenila 
strokovna neodvisna komisija pod predsedstvom prof. dr. 
Bogdana Perka z Biotehniške fakultete Ljubljana, Inštitut za 
mlekarstvo. 
Vir: revija Pet zvezdic 7-8 2012, str. 23       

Jadranka Kramar

NOČNI OBISKI TATOv  
v špORTNEM pARKu LOČICA

Kar nekajkrat so v zadnjih treh tednih TATOVI v nočnem 
času obiskali Športni park Ločica. Vsakokrat so nekaj odne-
sli in tako oškodovali člane  Športno rekreativnega društva 
Ločica. Policija je bila obveščena o nezaželenih obiskih tatov 
in njihovi kraji, člani ŠRD in krajani pa so okrepili vaške straže 
in tako budno čuvajo svojo lastnino.

TEK pOvODNEGA MOžA v vELENju
V Velenju se je v so-
boto, 7. 7. 2012, odvijal 
triatlon, v sklopu ka-
terega je potekal tudi 
tek povodnega moža 
za mlajše udeležence. 
Z Vranskega sta se teka 
udeležili Katja žuntar 
in Lara jelen, ki tre-
nirata pri Jolandi Ba-
tagelj. 
Dekleti sta dosegli 
odlične rezultate, Kat-
ja žuntar je zasedla 
drugo mesto na 200 
m, Lara jelen pa tretje 
mesto na 400 m. 

Saša Križnik

Mehki ovčji sir kmetije Novak

Utrinek s krvodajalske akcije
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vRANSKI pOLETNI vEČERI IN 
vRANSKO SuMMER NIGhT 2012

Po petih letih so se na Vransko zopet vrnili Vranski poletni 
večeri, Vransko Summer Night pa je praznoval svojo 10. ob-
letnico.  
Več si poglejte v fotogaleriji na Facebooku ali www.sedmica.
si. 
Organizator se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri tem pro-
jektu. 
Vranski poletni večeri je naslov, ki že od začetka devetdesetih 
let skriva v svojem imenu sklop raznovrstnih prireditev. Naj-
bolj znana prireditev je zagotovo veselica ZVESTOBA SE 
NAGRAJUJE v organizaciji podjetja Brglez, ki se je s prvotne 
sobotne prireditve razširila še na petkovo zabavo in nedeljsko 
tradicionalno mašo Izidorja Pečovnika – Dorija. Leta 2003 
so v sklop Vranskih poletnih večerov vključili še dogodke 
za mlade, in sicer VRANSKO SUMMER NIGHT. Organiza-
tor prireditve je Klub mladih Vransko, njegova gonilna sila 
pa Aleksander Reberšek, ki vsako leto poskrbi, da je program 
še zanimivejši od prejšnjih. Novost letošnjega leta je vrnitev 
veselice z narodno-zabavnimi ansambli in s postavljenimi 
mizami za obiskovalce, saj je bila zadnja prireditev Zvestoba 
se nagrajuje  leta 2007. Roman Brglez je skupaj s sodelavci 

organiziral prireditev predvsem kot reklamo za svojo de-
javnost, ko pa so trgovino na Vranskem oddali v najem in ker 
z veselico nikoli ni bilo ekonomskega učinka, so jo ukinili. 
Petkov večer je bil v znamenju Modrijanov, nastopili pa so 
še: ansambel Mira Klinca, Gadi, Zupan, Vihar, Golte, Bratje 
Dobrovnik, Savinjski kvintet in družina Ferme. Hudomušno 
pa je zabavni večer začinil Klobasekov Pepi. 
Sobotni večer je bil rockovsko obarvan. Na njem so nastopili 
že stari znanci poletnih večerov: Big Foot Mama, Tabu, Le-
galo kriminalo ter vseh deset let stalen gost prireditve, Pero 
Lovšin. Množico obiskovalcev je presenetil mladi glasbenik 
Aleks Fras, ki je na rockovskem večeru ob spremljavi raz-
posajene množice zapel slovensko  narodno V dolini tihi. 
Aleksander Reberšek pravi, da organizacija tovrstnih dogod-
kov ni dobičkonosna. Zanje se zavzema, ker želi, da kraj živi 
in se tudi na takšen način promovira v slovenskem prostoru. 
Seveda se zaveda tudi posledic, saj marsikateri občan v dneh 
prireditev težje zatisne oči.  Zato se vsem krajanom, pred-
vsem tistim, ki prebivajo blizu prizorišča, iskreno zahvaljuje 
za potrpežljivost. 
Ob tem je zelo hvaležen spodbudi in pomoči Romana Brgle-
za, Občine Vransko ter podjetij KIV, Energetika Projekt in 
Energetika Vransko.
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pRIREDITEv OB DNEvu DRžAvNOSTI
Folklorno društvo Vransko, ki zadnja leta obuja že skoraj 
pozabljene običaje, je letošnji praznik države počastilo 
na poseben način. Postavili in okrasili so mlaj na star 
način, tako kot so to pred nami delali naši očetje, dedje, 
pradedje ...
Priprave na praznovanje so se začele že sredi tedna, ko 
so člani Folklornega društva Vransko  sekali smreko v   
občinski hosti, jo obelili in pripeljali v Brode. Od tu so 
jo v nedeljo, 24. 6., ob 17. uri   na vozu s konjsko vprego 
pripeljali na prireditveni prostor pri osamosvojitveni lipi 
na avtobusni postaji Vransko. 
Ob zvokih ansmbla TRIO ADIJO in primorskih dobrotah, 
ki so jih pripravljali pri Brglezu, je  bil mlaj ob pol osmih 
postavljen in okrašen. Ob pol devetih je bilo vse priprav-
ljeno za kulturni program, ki sta ga oblikovala Kulturno 
društvo Vransko in Literarno društvo LIvRA Vransko. 
Navzoče je nagovoril in čestital ob dnevu državnosti Franc 
Sušnik, prireditev pa je povezoval Vid Križnik.

Suzana Felicijan Bratož

ZGODILO SE JE ... 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. avgust 2012             Številka 22/2012          

V S E B I N A 

OBJAVE 

 
1. NAMERA o prodaji kmetijskega zemljišča parc. št. 
707, k.o. Ločica 
 

OPOZORILA 

 
2. RAZGLAS velike požarne ogroženosti naravnega 
okolja 
 

OBJAVE 

1. Namera o prodaji kmetijskega zemljišča parc. št. 707, 
k.o. Ločica 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) Občina Vransko dne 31. 8. 2012 objavlja 
 

N A M E R O    
o prodaji nepremičnine 

 
Predmet namere je prodaja kmetijskega zemljišča parc. št. 
707, k.o. Ločica, v izmeri 5634 m². 

Izhodiščna cena je 15.211,80 EUR brez davka na promet 
nepremičnin. 

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča je objavljena na 
oglasni deski Upravne enote Žalec in Krajevnega urada 
Vransko ter na spletnem portalu  upravnih enot - 
http://www.upravneenote.gov.si/prodaja_kmetijskih_zemljis
c/ 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine 
Vransko, Vransko 59, oz. na tel.: (03) 703 28 00. 

 
Številka: 7113/2012 
Vransko, 31. 8. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

OPOZORILA 

2. Razglas velike požarne ogroženosti naravnega 
okolja 

Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v 
naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/2006), Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje 

R A Z G L A Š A 

zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 15. 
avgusta 2012 na območju občin Koper, Izola, Piran, Ilirska 
Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – 
Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, 
Brda, Miren – Kostanjevica, Renče –Vogrsko in Šempeter – 
Vrtojba in veliko požarno ogroženost naravnega okolja 
v vseh ostalih občinah v Republiki Sloveniji. 

Prepoved kurjenja, sežiganja ali uporabe odprtega 
ognja, puščanje ali odmetavanje gorečih ali drugih 
predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, ki že 
velja v zgoraj navedenih občinah, je od 15. avgusta 
2012 pa do preklica razširjena na območje celotne 
države. 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in 
hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne 
ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor. 

Občine skladno z 8. členom Uredbe o varstvu pred 
požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/2006) v času 
velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja 
organizirajo opazovanje in obveščanje o nevarnosti 
požarov v naravnem okolju. Pri tem morajo sodelovati 
lastniki, zakupniki oziroma drugimi uporabniki zemljišč, 
Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo in 
hrano, Zavodom za gozdove Slovenije, lovskimi družinami, 
kmetijci, gasilci, Policijo in drugimi. 

 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Darko But, sekretar, generalni direktor, l. r.  
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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V soboto, 1. septem-
bra 2012, bo ob 20. uri 
v cerkvi sv. Mohorja in 
Fortunata v Stopniku 
pri Vranskem nastopil 
basbaritonist Juan Vasle. 
Predstavil se bo v ok-
viru Vranskih poletnih 
večerov z argentinskimi, 
brazilskimi in s slo-
venskimi pesmimi. Na 
klavirju ga bo spremljal 
Tadej Podobnik. Vstop 
bo prost.

Korenine v Buenos Airesu rojenega Vasleta izhajajo iz Savin-
jske doline, saj je njegov oče doma v Žalcu. Pred dvaindvaj-
setimi leti se je Juan z družino preselil nazaj v Slovenijo. Od 
takrat je član ljubljanske Opere, kjer je odpel že več kot 600 
predstav. Predstavil je vodilne basovske vloge, med drugim 
Zaharijo v operi Nabucco in Martina Krpana v operi Kr-
panova kobila Janija Goloba. Izvaja predvsem južnoameriške 
in slovenske pesmi. Izdal je pet zgoščenk: dve posvečeni 
slovenski narodni pesmi in po eno slovenskih samospevov 
dvajsetega stoletja, južnoameriških pesmi in božičnih pesmi. 
Koncertira po Sloveniji in v tujini. 

Kako ste zasnovali spored sobotnega koncerta? 
Najprej bom v argentinskem delu predstavil nostalgično pe-
sem vasica, moja vasica znamenitega skladatelja Carlosa 
Guastavina. Letos se spominjamo stote obletnice njegovega 
rojstva. Nadaljeval bom z dvema tangoma. Drugi z naslo-
vom El dia que me quieras (v dnevu, ko me boš ljubila) je 
eden najbolj znanih na svetu. Tudi narodni ples Chacarera, 
ki sledi, je zelo priljubljen med Argentinci. 
Drugi del bo posvečen brazilskim pesmim. Brazilija je 
največja južnoameriška država. Ima 200 milijonov prebival-
cev (Argentina 40 milijonov). Je edina na novi celini, v kateri 
se ne govori špansko, ampak portugalsko. Brazilija je zadnja 
v Južni Ameriki ukinila suženjstvo, in sicer leta 1893. Pesem 
Carinhoso (Ljubezniv) znajo vsi Brazilci na pamet. Sledita 
pesmi, posvečeni ptici Nhapope in ptiču Azulao, in brazil-
ska črnska duhovna Banzo. 
  
Kakšen pa bo slovenski del? 
V drugem delu prevladuje slovenska narodna pesem. Na 
sporedu bodo zelo znane (Goreči ogenj, Ko so fantje pro-
ti vasi šli, Gor če Izaro, Moja kosa je križavna) in manj 
običajne (polžek leze v ogledi, Micka bi rada jurka dobila). 
Vmes pa še hudomušni opis vloge krave na kmetih (Naša 
krava) in malo resnejši samospev Mar ti ne priča štajerca 
Josipa Ipavca. 

juAN vASLE v CERKvI Sv. MOhORjA IN FORTuNATA v STOpNIKu
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Bo koncert posvečen širšemu občinstvu?  
Brez dvoma. Čeprav bo imel koncert nekaj klasičnega prioku-
sa, bo spored namenjen tudi tistim ljubiteljem glasbe, ki niso 
blizu klasiki, imajo pa radi ljudsko izročilo Slovenije in držav 
onstran velike luže. V prvem delu, posvečenem argentinskim 
in brazilskim pesmim, bom zelo na kratko opisal pomen vs-
ake pesmi in okoliščine, v katerih je nastala. 

Ste bili to poletje zelo aktivni? 
To poletje sem imel osem koncertov po Sloveniji. Predstav-
ljal sem argentinske, brazilske in slovenske pesmi. Obenem 
pa sem vsak vikend na Šport TV-ju komentiral tekme brazil-
skega nogometnega prvenstva. Večkrat sem jo mahnil nepo-
sredno kar s koncerta v studio. 
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špORTNI IN TEMATSKI ROjSTNI DNEvI v špORTNI DvORANI vRANSKO

Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka vsako leto pripravila nekaj novega in da bo zabava še 
boljša kot tista lanska. Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč. 

Da, priskočimo, in to s »športno zabavo« za rojstni dan ali pa s tematskimi rojstnimi dnevi (rojstni dan lahko praznujejo kot gusarji, se 
podajo v iskanje skritega zaklada v egipčanski deželi, se skrijejo pred zlobnim Gargamelom v Smrkčevi deželi itd.). 

  
CENIK: 
1. do 5 otrok: 60,00 evrov 
(1 x družinska pica klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, animacija, prostor, darilo 
za slavljenca) 

2. od 6 do 10 otrok: 84,00 evrov 
(1 x družinska pica klasika in 1 x velika pica klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, 
animacija, prostor, darilo za slavljenca) 

3. od 11 do 15 otrok: 108,00 evrov 
(2 x družinska pica klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, animacija, prostor, darilo 
za slavljenca) 

Informacije: zKTš vransko, vransko 134, 3305 vransko tel.: 03 703 12 10, zkts.vransko@gmail.com

vabljeni na rekreacijski tek in kolesarjenje po občini vransko!
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RAFTING NA REKI uNI

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v soorganizaciji 
White Rabbit Outdor iz Mozirja že drugo leto v začetku avgusta 
organiziral tridnevni izlet in adrenalinski spust po bosanski kan-
jonski lepotici reki Uni. 

Doživetje je bilo ponovno nepozabno za vse udeležence raftinga. 
Veselimo se že ponovnega druženja z veliko mero dobre volje in 
adrenalina. 

AEROBIKA v špORTNI DvORANI vRANSKO
Vabljeni na vadbo aerobike v Športno dvorano Vransko.
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VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

OBvESTILO zA pRvI šOLSKI DAN
Spoštovani učenci, učenke in starši!
Počitnice so bile čas za oddih in razvedrilo, zdaj pa je pred nami novo 
šolsko leto. Vsem želim, da bi bilo čim bolj prijetno, zdravo in uspešno. 
Veselimo se ponovnega srečanja z vami, prav posebej pa pričakujemo vas, 
dragi prvošolci. 
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij.

Sprejem prvošolcev bo v ponedeljek, 3. septembra 2012, ob 8.30 v športni dvorani Vransko.
pričetek pouka za vse učence od 2. do 9. razreda bo v ponedeljek, 3. septembra 2012, ob 8.25 . S svojimi razredniki se dobite 
v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je zapisan spodaj.
jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo prvi dan potekali po voznem redu, ki je priložen temu obvestilu, prav 
tako pa tudi vse naslednje dni.
prvi dan poteka pouk po urniku pet šolskih ur. Učenci naj imajo s seboj pribor za pisanje, zvezek in copate. Prve tri ure bodo 
potekale z razrednikom, nato pa bosta še dve uri pouka po urniku.
prvi šolski dan bodo prevozi kombijev in avtobusa domov po peti šolski uri (ob 13.00). Vse naslednje dni bodo odvozi 
potekali po voznem redu.
podaljšanega bivanja in kosila prvi šolski dan še ne bo. V primeru, da nujno potrebujete kosilo oz. varstvo za svojega 
otroka, prosimo, da to sporočite do petka, 30. 8. 2012, v tajništvo šole na tel. 03 703 23 70.
Hvala za razumevanje in lep pričetek šolskega leta.

Pripravila: Polona Učakar, pom. ravnateljice 
Ravnateljica:  Majda PIKL, univ. dipl. ped. 
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pETOšOLCI OpRAvILI KOLESARSKE IzpITE
V začetku junija ste lahko opazili skupine otrok, ki so se s kolesi, 
z zaščitnimi čeladami in rumenimi brezrokavniki še nekoliko 
negotovi, a polni pričakovanj vozili skozi trg. V skupini po pet 
učencev smo jih spremljali učitelji, kasneje pa so morali pot 
prevoziti sami, tako da je za vsakim učencem peljal učitelj, ki je 
bil hkrati ocenjevalec.
Priprave na kolesarski izpit so se začele v februarju, ko so se 
učenci začeli učiti teorije, kakršno poznate prav vsi, ki ste oprav-
ljali izpit za vožnjo v javnem prometu. Izpit iz teorije so vsi učenci 
uspešno opravili v maju. 
Nato je sledil tehniški dan - spretnostna vožnja po poligonu. 
Učenci so morali dokazati, da zmorejo pravočasno zavreti, spret-
no prevoziti ožine, voziti tudi le z eno roko, voziti slalom, osmice. 
Naučili so se pravilne namestitve čelade, pravilnega sestopa s 
kolesa, spoznali so delovanje prestav na kolesu in na koncu so 
se preizkusili še v »polžji« vožnji. Pred vožnjo smo  vsa kolesa 
pregledali. Če je bilo kolo brezhibno opremljeno, je učenec do-
bil nalepko “Varno kolo”. Po uspešno končanem spretnostnem 
poligonu so se lahko učenci prvič in v spremstvu učiteljev podali 
na javne ceste. 
Zadnji šolski dan so tako petošolci ob spričevalih ter drugih 
priznanjih dobili tudi kolesarski izpit. 
Učenci so bili za vožnjo izredno motivirani. Tisti, ki niso imeli 
možnosti uporabe svojega kolesa, so lahko vozili s šolskima kole-
soma, ki ju je šola s sredstvi donatorjev kupila prav v tem šolskem 
letu. Donatorji so bili AMZS Vransko, Zavarovalnica Triglav, Le-

pRvO MESTO zA RAzISKOvALNO NALOGO
Na Inštitutu za celostni razvoj in okolje (ICRO) iz Domžal so v letošnjem 
šolskem letu v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) 
že petnajstič pripravili akcijo promocije varstva voda VODNI DETEKTIV. 
Letošnja tema natečaja je bila Voda in hrana.
Natečaja se je udeležilo 40 šol iz vse Slovenije in preko 700 učencev, ki so pod 
vodstvom 64 mentorjev izdelali več kot 50 projektov. 
Na natečaju v kategoriji raziskovalnih projektov za 2. triletje je osvojil 1. mesto 
učenec Marcel Semprimožnik iz 4. a  Osnovne šole vransko - Tabor. Pod 
mentorstvom Simone jan je izdelal raziskovalno nalogo z naslovom Ekološko 
kmetijstvo – pot do zdrave hrane in neoporečne vode. 
V svoji raziskovalni nalogi je želel poudariti, kako pomembno je ekološko 
kmetijstvo za okolje in naravo in kako pomembna je tako pridelana hrana za 
zdravje ljudi. Opisal je negativen vpliv intenzivnega kmetovanja na podtalnico, 
skrb za kakovost voda, raziskal je tudi razlike med ekološko pridelano hrano 
in hrano, pridelano na konvencionalen način, ter prednosti ekološkega kme-
tovanja. V nalogi je predstavil ekološko kmetijo, kjer živi, ter izvir, iz katerega 
pridobivajo pitno vodo za potrebe svoje kmetije.

karna Vransko in Luka Rojnik, s. p. Ob tej priložnosti bi se še radi 
enkrat iskreno zahvalili za vsa donirana sredstva. 
Pri izvedbi kolesarskih izpitov so nam pomagali tudi številni 
učitelji in hišnik. Vsem, ki ste nam na kakršen koli način 
pomagali, se iskreno zahvaljujemo. 

Učenci 5. razreda z učiteljicama Matejo Jeler in Simono Jan

pOČITNIšKA SREČANjA v KNjIžNICI “pRI 
MuCu MEhKOšApKu”

Vse  bolj ugotavljamo, kako pomembno je usvojiti in 
razvijati veščino branja.  Hkrati pa se zavedamo, da so 
počitnice tisti čas, ko na to kar nekako pozabimo. Zato 
smo se na Osnovni  šoli Vransko-Tabor odločili, da v ok-
viru projekta BRALNA PISMENOST organiziramo med 
počitnicami program, ki bo pokazal, da je lahko branje 
zanimivo in zabavno. Gradili smo HIŠICO IZ KNJIG. Za 
nami so štiri uspešna srečanja, na katerih smo brali, se 
zabavali, predvsem pa veliko ustvarjali. 
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Na prvem srečanju smo prebrali zgodbico Ele peroci 
hišica iz kock, kjer deklici Jelki sosedov pes uniči hišico 
iz kock, zgodijo pa se ji različne zanimive reči. Mi smo 
se odločili, da ji bomo pomagali zgraditi hišico iz knjig. 
Zato smo oblikovali pravo pravcato knjižnico, ki smo jo 
polepšali z zavesicami, na okna pa smo postavili papir-
nate rože, ki smo jih izdelali sami. Nato smo si izdelali še 
izkaznico, s katero bomo obiskovali knjižnico “Pri mucu 
Mehkošapku”. Imeli smo smolo, ker je ponoči deževalo, 
zato nismo mogli uživati v parku za šolo, hkrati pa je 
bila to sreča, saj smo učilnico spremenili v knjižnico “Pri 
mucu Mehkošapku”. Delavnico sta vodili zlatka Avžner 
in Marija završnik. 

Drugo srečanje je bilo še zanimivejše. Ko smo se vsi 
zbrali, smo odšli v park za šolo in prebrali  pravljico 
Bine štampe žmavc Muc Mehkošapek, po katerem 
je naša knjižnica dobila svoje ime.  Otroci so po branju 
podoživljali vsebino z gibanjem - ponazorili so  mesto, 
kjer vsi hitijo drug mimo drugega, nimajo časa zase, še 
prehranjevanje poteka izredno hitro. Konec so ponazo-
rili tako, da so izbrali vsak svojo mucko, ki jih je bilo v 
drvečem mestu naenkrat vse polno, jo ulovili, se z njo ig-
rali in pogovarjali, nato pa so vloge zamenjali - otroci so 
postali mucke in mucke otroci. Po malici smo se razde-
lili v skupine in zgodbo podoživljali preko  ilustracij, ki 
smo jih ustvarili s pomočjo naravnih materialov in blaga. 
Ilustracije smo  uokvirili ter jih razstavili. Delavnico sta 
izvedli Nataša pečovnik in Marija završnik. Vsi smo bili 
nad svojim delom navdušeni. 

Na tretjem srečanju -    kuharski delavnici so si učenci 
najprej ogledali knjige, ki smo jih kot otroci brale 
učiteljice (predvsem Bredine knjige), potem so prebrali 
knjigo Pravljica za lačne in iskali skriti zaklad po šolskem 
igrišču. Vsaka skupina je morala najti svojih pet zakladov 
(barvo in mesto zaklada so imeli napisano na navodilu - 
skica igrišča). V jajčkah se je skrival recept, ki so ga mora-
li prebrati, potem pa po njem pripraviti jedi. Pripravljali 
smo pico kraljico, volčjo sadno kupo, rdečo gozdno kupo 
in sadne frapeje. Učenci so bili pravi kuharji in s svojim 
delom zelo zadovoljni. Vse jedi so bile okusne. Ob kon-
cu smo vse pospravili, se okrepčali ter prebrali pravljico 
Kotiček na koncu sveta. 

Na kuharski delavnici so sodelovale Breda Čvan, Tadeja 
zupanc  in polona vodičar. 
Zadnja, naravoslovna delavnica je bila še  posebej za-
nimiva, saj smo jo v večini izvedli v gozdičku na Gorici. 
Najprej smo brali zgodbe iz knjige Kotiček na koncu 
sveta. Učenci so sami brali knjige o živalih. Nato so po 
gozdičku za šolo v skupinah iskali uganke o živalih in 
jih reševali. Ko so uganko rešili, so metali kocko. Če je 
bila rešitev pravilna, so točke svojemu rezultatu prišteli, 
v nasprotnem primeru  pa odšteli. Po malici smo odšli 
na Gorico, kjer so iskali naravne predmete po navodilih 
(prinesi nekaj lepega, hrapavega, tri liste različnih oblik, 
nekaj mehkega, okroglega ...). V skupinah so tekmovali 
v postavitvi gozdne steze. Po gozdni stezi smo spuščali 
žogico. Zmagala je skupina, ki je naredila najdaljšo ste-
zo iz naravnih materialov, po kateri smo žogico spustili. 
Zaigrali smo na gozdna glasbila in sestavili pravi gozdni 
orkester.  Iz plodov in gozdnih materialov so izdelovali 
gozdne slike. Delavnico sta izvedli Anja zahrastnik in 
polona vodičar. Učenci so pri delu uživali in bili nad de-
javnostmi zelo navdušeni. 

Če potegnemo črto, bi lahko zapisali, da so bile delavnice 
zanimive, pestre in hkrati poučne. 

Marija Završnik.

V knjižnici “Pri mucu Mehkošapku”

Igra

Priprava sestavin za volčjo sadno kupo

Priprava sestavin za volčjo sadno kupo

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

Udeleženci srečanja

3. MIRKOv MEMORIAL NA LOČICI
V društvu ŠRD 
Ločica smo v sobo-
to, 11. 8. 2012, pri-
pravili 3. Mirkov 
memorial, turnir 
mešanih trojk v 
odbojki na mivki. 
Čeprav nas je ob 
pričetku pričakalo 

hladnejše in deževno vreme, to ni ustavilo štirinajstih ekip, 
ki so se podale v boj za zmago. Turnirja se je udeležilo 5 
ekip ŠRD Ločica, 2 ekipi ŠD Vransko, 2 ekipi iz Motnika, 
2 ekipi iz Šmartnega v Tuhinju ter po ena ekipa iz Celja, 
Mozirja in Polzele. Odigralo se je kar 28 tekem, zato se je 
finalna tekma pod reflektorji končala ob 22. uri. Finale 
sta igrali ekipi Spiro iz Celja ter Papagaji Cizej, boljša pa 
je bila ekipa Spiro, ki so jo sestavljali Patricija Turnšek, 
Urban Pirkmajer in Matic Lenko. Ekipa si je tako pribo-
rila nagrado v vrednosti 150 evrov ter prehodni Mirkov 
pokal. Lanskoletni zmagovalci se turnirja letos žal niso 
mogli udeležiti, zato je prehodni pokal zmagovalcem 
predala Mirkova hči, Saša Razboršek. Društvo namreč 
prireja turnir v spomin Mirku Razboršku, ki je bil prav 
tako član ŠRD Ločica ter je veliko pripomogel pri izgrad-
nji igrišča. 

Turnir je bil torej uspešno izpeljan, druženje pa se je na-
daljevalo še pozno v noč. Ob tej priložnosti bi se radi v 
društvu zahvalili tudi zvestim sponzorjem, in sicer Sašu 
Cizeju, Mirku Razboršku in Alojzu Grabnarju, brez ka-
terih izvedba turnirja ne bi bila mogoča. Prav tako se zah-
valjujemo vsem ostalim  udeležencem turnirja  in  vas že 
vnaprej vabimo na turnir naslednje leto. 

Lep športni pozdrav! 
ŠRD Ločica 

v pRIjATELjSKEM TEKMOvANju SMO SE 
pOMERILI upOKOjENCI Iz vRANSKEGA IN 

pREBOLDA
V torek, 14. avgusta, smo imeli v lepem sončnem popoldne-
vu srečanje z Društvom upokojencev Prebold, kjer smo se v 
športnem duhu pomerili v tekmovanjih balinanja, ruskega 
kegljanja, metanja krogov, pikada in v igranju šaha. V tem tek-
movanju je sodelovalo preko 40 tekmovalcev. Ob razglasitvi re-
zultatov je zavladalo veliko veselje, saj so zmagale ekipe vranskih 
upokojencev. Urejeni prostori na našem dvorišču nudijo odlične 
pogoje za tovrstno tekmovalnost, zato vabimo upokojence in 
upokojenke, da se nam pridružite. 

Vlado Rančigaj

Odbojka na mivki

Predaja pokala

pRAzNIK ODBOjKE v jAKOvDOLu

V Jakovdolu nadaljujemo tradicijo igranja odbojke na mivki, 
ki je v zadnjem času postala zelo prepoznaven in priljubljen 
šport. Na prelepo avgustovsko soboto je bil Jakovdol skoraj 
premajhen za vse, ki so želeli spremljati napete igre 15 ekip 
mešanih trojic, se zabavati v prijetni družbi brhkih deklet 
in uživati v dobrotah z žara ter kozarčku ali dveh osvežilne 
hmeljeve pijače. 
Prehodni pokal je to leto zapustil domač kraj in odšel v 
roke odlični ekipi iz Domžal, ki je v finalu tesno premaga-
la domačo ekipo Jakovdola. Tretje mesto je zasedla ekipa 

iz Ojstriške vasi, četrto mesto pa ekipa iz Celja, ki je teden 
dni prej slavila na Ločici. Nasploh je vseh 15 ekip prikazalo 
dobršno mero znanja in borbenosti za kar so bile prav vse 
nagrajene z bogatimi nagradami. Zanje se posebej zahvalju-
jemo generalnemu sponzorju Kovinarstvo Bučar, podjetju 
Eles, piceriji Golobček in gostišču Grof. 
Turnir smo zaključili v poznih večernih urah z napetimi boji 
pod sojem reflektorjev, druženje pa nadaljevali do zgodnjih 
jutranjih ur.

Darko Kramar



1818

IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

vETERANI  šE vEDNO KOT MLADENIČI
Na igrišču za Športno dvorano Vransko  je 28. julija 
potekalo tradicionalno tekmovanje in druženje dese-
tin  gasilcev veteranov. Veterani so se pomerili v izvedbi 
mokre vaje z več kot 60 let starimi ročnimi in motornimi 
brizgalnami, ki so še vedno lepo vzdrževane in tehnično 
brezhibne. 

Na pokalnem tekmovanju, ki šteje tudi za pokal 
Savinjsko-Šaleške regije, je sodelovalo 17 desetin  iz 
12  društev  Savinjsko-Šaleške regije in Dolenjske. 
Sodelujoči so svojo staro tehniko pripeljali na priredit-
veni prostor z avtomobili, na vozovih, s konjsko vprego 
ali s starimi traktorji. Najprej so vsi sodelujoči pristopili 
pred  A-komisijo, ki je ocenila avtentičnost, vrsto in sta-
rost tehnike, opreme ter izvirnost oblačil z različnimi do-
datki k uniformam, kot so sablje, čelade, varnostni pasovi 
in petrolejke. Vsa predstavljena tehnika in oprema je 
morala biti čim bolj skladna z duhom časa in v vaji tudi 
uporabljena.  Moške in ženske desetine so pokazale iz-
redno tekmovalnost in željo po čim hitrejši in popolnejši 
izvedbi mokre vaje.   

V ženski kategoriji motorne brizgalne so bile najboljše 
tekmovalke iz PGD Kapla-Pondor, za njimi so se uvrstile 
veteranke iz PGD Šoštanj mesto in veteranke iz PGD 
Radmirje. Šoštanjčanke so bile kot edina ekipa najboljše 
tudi v dirki s staro ročno brizgalno. V moški katego-
riji motorne brizgalne so se najbolje odrezali veterani iz 
PGD Šoštanj mesto, za njimi pa so se uvrstili veterani iz 
PGD Topolščica in veterani PGD Paška vas.  Z ročnimi 
brizgalnami so bili najboljši veterani iz Šmarja - Sapa,  za 
njimi so  uvrstili veterani Požarne obrambe Vransko in 
veterani iz Gornjega Grada. 

Priznanje za udeležbo so prejele vse sodelujoče ekipe, 
prve tri v vsaki kategoriji pa so prejele pokale v trajno 
last. Ob zaključku tekmovanja in druženja so veterani po 
gasilskem pozdravu “Na pomoč !” dodali še: “Na svidenje 
na naslednji tekmi in pri vas naslednje leto!”. 

 Albert Predovnik

pOhOD NA BEGuNjšČICO
Kljub temu da je bilo napovedano  bolj nestanovitno 
vreme, so se planinci iz PD Vransko v nedeljo, 22. 7. 
2012, odpravili na 2060 m visoko Begunjščico. 
Z Vranskega so se odpeljali skozi Kamnik do Ljubelja. S 
hojo so pričeli po neoznačeni poti skozi Bornove tunele 
do planine Preval, kjer so se rahlo okrepčali v pastirski 
koči. Proti vrhu jih je pot vodila preko Kalvarije, nato pa 
so se spustili do Roblekovega doma. En pohodnik pa je 
odšel na Roblekov dom čez Rožo. V domu so si privoščili 
zaslužen počitek in malico, saj jih je čakal še spust čez 
Poljško planino in Planino Planinca do Doma v Dragi. 
Sledilo je zasluženo pivo ter vrnitev proti Vranskemu. 

Mateja Remic
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KRESNI vEČER
Literarno društvo LIvRA je 21. junija, v času poletnega sol-
sticija, priredilo kresovanje v čast poletju, najdaljšemu dnevu 
in najkrajši noči. Kresno noč praznujemo po starem po-
ganskem izročilu kot enega največjih ognjenih praznikov, 
ki nakazuje začetek obdobja, ko začne sončna svetloba po-
jemati. Prvotni človek je bil v svojem preprostem mišljenju 
prepričan, da lahko s čarnimi iin magičnimi sredstvi ohrani 
moč sonca in mu jo celo pomnoži. Takšno sredstvo je bil 
ogenj, zato je na kresni dan kuril kresove. 
Topla poletna noč je bila ravno pravšnja za druženje in kram-
ljanje s prijatelji, hkrati pa je nakazovala začetek počitnic. 
Najbolj razposajeni so bili mladi igralci iz skupine Mali oder, 
ki so istega dne dopoldan zaigrali svojim osnovnošolskim 
vrstnikom predstavo Krasen cirkus, kmalu po predstavi pa 
nadaljevali s piknikom in kopanjem. Pred kresovanjem so še 
malce vadili plesne gibe v čast dobri letini, kar so med kreso-
vanjem izvrstno upodobili. Razšli so se v poznih večernih 
urah, veseli, da je za njimi uspešna, a tudi z vajami natrpana 
sezona. Kres na kresno noč
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LEpA NEDELjA NA ČRETI
Anino nedeljo na Čreti smo tudi tokrat zaznamovali z že 4. 
tradicionalnim srečelovom Župnijske Karitas Vransko. Pri-
prave so se pričele že mesec prej, ko smo začeli z zbiranjem 
dobitkov. Kljub težkim časom se je na našo prošnjo odzvalo 
veliko darovalcev. Pri pripravi dobitkov in prodaji srečk so 
se številnim sodelavcem Karitas pridružili tudi mladi, ki so 
se posebej potrudili pri prodaji srečk. Razdelitev skoraj 500 
dobitkov na vrhu Črete zahteva kar nekaj spretnosti. Vsem, 
ki ste krepili svojo potrpežljivost pred izdajo dobitka, se 
opravičujemo in hkrati zahvaljujemo za to vašo krepost. 
Letošnji izkupiček v vrednosti 2.585,00 evrov smo v celoti 
namenili za Dejanov objem. Ta vsota dokazuje, da še znamo 
biti solidarni in stopiti skupaj. Še enkrat se zahvaljujemo 
vsem, ki ste kakor koli sodelovali, darovali dobitke, jih zbi-
rali in pripravljali ter prodajali srečke. Brez prodanih srečk 
bi ne bilo uspeha, zato se posebej zahvaljujemo vsem, ki ste 
jih radodarno kupovali. 

Za župnijsko Karitas
Helna Golob

OBNOvA IN pOSvETITEv žE SKORAj pORušENE 
CERKvICE v šENTjOšTu

V nedeljo, 24. 6. 2012, je bilo v Šentjoštu (župnija Šmartno ob 
Dreti) veliko slavje. Podružnična cerkev sv. Gervazija in Protazija 
je bila po temeljiti obnovi spet posvečena. Prav tako je bil posvečen 
obnovljeni oltar in cerkvena oprema. Posebno pa smo krajani Rov-
ta pod Menino ponosni na posvetitev in namestitev novega, 246 kg 
težkega zvona, ki je posvečen blaženemu Antonu Martinu Slomšku 
ob 150-letnici njegove smrti. Posvetitev je slovesno opravil celjski 
škof dr. Stanislav Lipovšek. 
Pot do tega dogodka pa je bila dolga in naporna. Obnova se je po 
že nekaj spodletelih poskusih pričela 1998. leta. Cerkev je bila tik 
pred popolnim podrtjem, ker pa je to edina cerkev v Sloveniji, 
posvečena omenjenima svetnikoma, smo krajani, skupaj z takrat-
nim župnikom p. Evgenom Ketišem, z veliko vero in zagnanostjo 
pristopili k obnovi. Obnovljeni so bili zidovi, novo je bilo ostrešje 
in zvonik, vse pa pokrito s ‘”šinkelni” (skodlami). Narejena je bila 
nova fasada, vzidana nova okna, vrata in ometana notranjost 
cerkve. Prav tako pa je bil lepo obnovljen tudi glavni oltar. Obnovo 
je nadzoroval Zavod za ohranitev kulturne in naravne dediščine 
Celje. Nekaj sredstev za obnovo je prispevala Občina Nazarje, za 
obnovo oltarja pa Ministrstvo za kulturo. 
Delo je bilo oteženo zaradi slabega dostopa, kajti cerkev leži na 970 
m nadmorske višine in je bila dostopna samo s traktorjem. Večina 
del je bila opravljena v dveh letih. Prostovoljci so opravili preko 
500 delovnih dni. Po premoru sta za obnovo posvetitve manjkali 
samo še notranja oprema in zvon. Ti dve stvari smo realizirali letos 
spomladi, ko smo dobili nov zagon s pomočjo sedanjega župnika 
Ivana Šeliha. In tako je na nedeljo, po godu sv. Gervazija in Pro-
tazija (19. 6.), prišlo do slovesnega praznika. 

Boris Šporin

ORATORIj vRANSKO 2012
Tap...top...tap...hahaha. “Grem jaz”... top...tap...top...hihi. 
Topotanje nožic, nogic in nog, ki so ga  spremljali otroški 
smeh, nasmejana lička, prave umetnine, ki so nastajale izpod 
prstov naših malih umetnikov, z veseljem zapete pesmice in 
seveda stavek: “Grem jaz.” To in še mnogo drugih stvari je 
bilo opaziti in slišati v zadnjem tednu junija na Vranskem, 
kjer je letos že tretje leto potekal oratorij. 
Animatorji smo se v ponedeljek zjutraj zbrali v domači cerk-
vi sv. Mihaela na Vranskem, da bi oratorij pričeli z božjim 
blagoslovom. Po darovani sveti maši smo se odpravili do 
osnovne šole na Vranskem, kjer smo pričakali otroke. Na 
začetku smo skupaj dvignili zastavo, odpeli himno, gospod 

Janez Turinek pa nam je podelil božji blagoslov in oratorij 
»Grem jaz« 2012 se je veselo pričel. 
Letošnja rdeča nit oratorija je bila zgodba o Mariji Dominiki 
Mazzarello, soustanoviteljici hčera Marije pomočnice. Vsak 
dan so animatorji igrali odlomke in tako otrokom na zabaven 
in zanimiv način prikazali pomembnješe trenutke njenega 
življenja. Marija Dominika Mazzarello je bila vedno priprav-
ljena priskočiti na pomoč in tako je njeno geslo »Grem jaz«, 
tudi glavno geslo letošnjega oratorija. 
Prvi dan je vedno zelo razgiban, saj se otroci in animatorji 
spoznavamo med seboj. Da pa vse poteka kar se da uskla-
jeno, smo se že prvi dan razdelili po skupinah, ki so bile naše 
oratorijske družine skozi ves teden.Tako smo ves teden pre-
pevali, molili, plesali, se igrali, ustvarjali, se pogovarjali in 
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zabavali. 
Letošnje leto nam je bilo končno namenjeno tudi lepo vreme, 
zato smo si v petek lahko privoščili izlet na kmetijo Felicijan, 
kjer so otroci jahali konje, pekli hrenovke in uživali v naravi. 
Gospod Janez Turinek je z nami v naravi daroval sveto mašo, 
kar je bilo še posebno doživetje. 
Po izletu so otroci prijetno utrujeni odšli domov, animatorje 
pa je čakal animatorski večer, kjer smo ob pesmi in igri strnili 
občutke preteklega tedna in naredili načrt za naš zadnji ora-
torijski dan. 
In kar prehitro je prišla sobota. Zadnji oratorijski dan je ved-
no malce drugačen kot ostali dnevi. Tako smo zjutraj skupaj z 
otroki dvignili zastavo, potem pa se v skupinah pripravljali na 
sveto mašo in prihod staršev. Animatorji so staršem in vsem 
udeležencem oratorija predstavili še zadnji odlomek igre iz 

Animatorji

Sveta maša na kmetiji Felicijan z gospodom Janezom Turinekom

življenja Marije Dominike Mazzarello, zapeli smo oratorijsko 
himno in uradni del oratorija zaključili s sveto mašo, ki jo je 
skupaj z nami še zadnjič na oratorjiju 2012 daroval gospod 
Janez Turinek. Ob dobrotah, ki so jih pripravili starši, smo še 
malce poklepetali in obudili spomine na najzanimivejše do-
godke oratorija. 
Hvala vsem, ki so v slogu Marije Dominiki Mazzarello re-
kli »Grem jaz« in omogočili oratorij 2012. župniji vransko, 
župniku jožetu Turineku za vso pomoč in podporo, gos-
podu janezu Turinku za sodelovanje in vse darovane svete 
maše, Občini vransko, Osnovni šoli vransko, kmetiji Fe-
licijan in pekarni Brglez. 
V svojem imenu in imenu vseh animatorjev pa se zahvalju-
jem tudi našim staršem, ki nam vedno priskočijo na pomoč, 
ko jo potrebujemo. Hvala vam, ker ste vedno tu za nas! 

LEpA NEDELjA NA LOČICI
V nedeljo, 22. 7. 2012, je praznovala sv. Marija Magdalena, 
glavna svetnica v cerkvi na Ločici pri Vranskem. 
Ključarji se trudimo, da je cerkev urejena in nam s pomočjo 
vaščanom Ločice, Zahomc, Zaplanine in Zajasovnika to 
tudi uspeva. Lotili smo se notranje obnove. Zamenjali smo 
klopi, vrata, tlaka pred oltarjem in nazadnje oltarja in svet-
nikov v njem. 
Ker pa cerkev še kliče po obnovi, bomo z njo tudi nadalje-
vali. Najprej bomo obnovili prižnico, nato križev pot in 
sliko. Brez vaščanov nam to ne bi uspelo, zato bi se radi zah-
valili vsem, ki ste se pridružili pletenju, okraševanju cerkve, 
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in vsem, ki nam prisluhnete ter darujete po svojih močeh. 
Vsak evro nam je v veliko pomoč, saj se trudimo, da bi cerk-
ev na Ločici ne bila pozabljena. 
Posebno bi se radi zahvalili Slavki Lebeničnik, ki skrbi za 
zvonjenje in nam je v vsestransko oporo. 
 ISKRENA HVALA                                                                                                                                                    . 

Ključarji sv. Marije Magdalene v Ločici
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pREDpOČITNIšKO SREČANjE DRužIN Iz zAKONSKE SKupINE BRASLOvČE
Zakonci, ki se skozi vse leto zbiramo na srečanjih zakonske skupine 
v Braslovčah, smo se pred počitnicami odločili, da se dobimo ša na 
predpočitniškem pikniku. 
Zakonci iz župnij Braslovče, Polzela, Mozirje in Vransko se enkrat 
mesečno srečujemo. Skupaj se učimo, kako izboljšati pogovor med 
zakoncema, saj je dober pogovor ključ do uspešnega medsebojnega 
odnosa, kako reševati spore, če do njih pride (do sporov pa prej ali 
slej pride, saj se moramo zavedati, da se v zakonu znajdeta dva, ki iz 
svojih družin prineseta zelo različne navade, želje, poglede, vzorce), 
kako je pomembno, na kakšno mesto postavimo Boga v svojem za-
konu (kjer je Bog na prvem mestu, je vse ostalo na pravem mestu), 
kako oblikovati pravi odnos do otrok, kako je pomemben naš zgled 
za njihovo nadaljnje življenje ... 

Piknik smo pripravili v prelepem okolju igrišča na mivki v Jakovem dolu nad Ločico pri Vranskem, kamor smo povabili 
tudi svoje bližnje. Povzpeli smo se še na Maroltov grič, kjer je bil lep razgled na Vransko ter Savinjsko dolino v celoti.

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
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pOČITNIšKO DOGAjANjE v KNjIžNICI
Našim počitnikarjem smo v Občinski knjižnici Vransko ob finančni podpori Kulturnega društva Vransko omogočili 
pester počitniški program. Zbirki izdelkov s počitniških delavnic smo dodali darilne škatlice in vreče, nakit iz filca, vezene 
knjižne kazalke, vetrnice, cofkaste živalce, poletne slike iz das mase in izdelke iz slanega testa. Naši otroci so koristno in 
ustvarjalno preživeli torkove dopoldneve v knjižnici, za kar gre iskrena zahvala tudi mentoricama letošnjih ustvarjalnic, 
Editi in Sabini Kapus.

pRIREDITvE v SEpTEMBRu: 
•	 torek,	11.	9.	2012,	ob	11.	uri	v	Našem	domu:	Literarno	druženje	z	oskrbovanci	Našega	doma	
•	 torek,	18.	9.	2012,	ob	18.	uri:	Pravljična	ura	s	poustvarjanjem	

zA ODRASLE:
Pinder, P. idr.: Kako preprosto narišeš žival 
Ilovar, N.: Šepet brezčasja 
Pavlič, E.: Mamica, nauči me kuhati 
Pavlič, E.: Za otroke kuhajmo zdravo 
Petterson, P.: Konje krast 
Martin, G. R. R.: Ples z zmaji 
Sparks, N.: Poslednja pesem, Talisman, Varno zavetje 
Phillips, S. E.: Samo zate; Ljubezen po teksaško 
Roberts, N.: Skupaj za vedno 
Coben, H.: Ne povej nikomur; Odšel je za vedno 

zA OTROKE IN MLADINO:
Knister, L. J.: Mala čarovnica Lili in Hektorjev zmajski izpit 
Donaldson, J.: Dobrodošli v želodjem gozdu!

Otroci so med počitnicami pridno reševali poletni nagradni uganki. Če ste morda ravno vi med srečnimi dobitniki 
nagrad, preverite to pri knjižničarki oz. na spletni strani www.zal.sik.si.

DvD-ji: 
CHUGGINGTON: Gromska strela, Vlaki na safariju, Tako 
se govori 
SIMSALA GRIMM: Morska deklica/Jorinda in Joringel, 
Trije prašički/ Mali mojster, Zlatolaska in trije medvedi/
Železni Janez, Aladin/Tri peresa, Štirje spretni bratje/Spor s 
čarovnikom, Zajec in jež .... 
WINX CLUB 3D: Čarobna pustolovščina 
VESELI RISANI JUNAKI 1, 2, 3 
NAJLEPŠE PRAVLJICE 1: Grdi raček/Globoko v gozdu/
Gozdni prijatelji/Beli očnjak 
JAGODKA: Olika pa taka, Ekipa pa taka, Igrajmo igro, Kdor 
išče, ta najde 
GREGOR IN DINOZAVRI: Nihče me ne posluša!, Kdo pra-
vi, da dinozavri niso prima?, Kakšen nered? 
BEYBLADE: Stremuški volk/Temačni bik v napad, 
Maščevalni kleščar/Vodnarjev izziv, To je najina posebna 
poteza, strelec/Mercijeva nevarna past, Levji protinapad/Ve-
liki dvoboj Ginke in Kioje 
BALI: Presenetljiva pustolovščina!

NEKAj KNjIžNIh NOvOSTI:
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šKODE pO DIvjADI
Tu je  čas dozorevanja koruze. To je tudi obdobje, ko 
opažamo povečano škodo na kmetijskih pridelkih. Da se 
tej čim bolj izognemo, vam posredujemo nekaj napotkov. 

preventiva. Praksa nam je poka-
zala, da  s pravimi preventivnimi 
ukrepi lahko škodo v večini prim-
erov preprečimo. Nezaščiteni po-
sevki so dobesedna vaba za divje 
prašiče. Že vsak najmanjši poskus 
preventivne zaščite je bolje kot nič. 
Preizkušali smo sprej za odganjanje 
divjih prašičev, ki pa ni vedno dal 
želenih rezultatov. Kot najboljša 
metoda zaščite posevka se je poka-
zal električni pastir, če je seveda 
pravilno postavljen. Ob postavljanju 
električnih pastirjev je LD vedno po 
svojih močeh pripravljena poma-
gati. Potrebna je le pravočasna infor-
macija, da se lahko organiziramo. 
Obveščanje lovske družine o škodah oz. pojavu div-
jega prašiča. Pravočasno oz. takojšnje obveščanje LD 
pomeni večjo možnost uplenitve divjega prašiča na mes-
tu povzročanja škode. Uspešnost izvajanja lova je odvisna 
od pravočasne informiranosti, možnosti postavitve preže 
ob posevku, nemotenega izvajanja lova. 
Intenziteta lova. Potreben je intenziven lov na div-
jega prašiča. Lov nanj ni enostaven in zahteva veliko 
potrpežljivosti, predvsem pa je potrebno organizirati 
dobre pogoje za lov. To pomeni spremljanje poti giban-
ja živali, poiskati stanišča, kaluže, kje je pojav škod ipd. 
V ta namen je potrebno kratkoročno postaviti kje tudi 
kakšno prežo. V teh primerih prosimo lastnike zemljišč 
za razumevanje ali tudi pomoč. Vsaka dodatna možnost 
izvajanja lova pomeni tudi boljše možnosti za doseganje 
načrta odstrela in s tem tudi večjo možnost za zmanjšanje 
številčnosti te divjadi. Negativen odnos do izvajanja lova 
možnosti odstrela samo zmanjšuje. 
Ocenjevanje škode. Škodo je potrebno pravočasno pisno 
prijaviti. Potrebna je navedba, kje je povzročena škoda, 

na katerem pridelku, točni podatki lastnika in seveda 
kontaktna telefonska številka. Ocenjevanje škode zahteva 
svoj čas. Odgovorni v lovski družini za ocenjevanje škode 
potrebujejo svoj čas za organizacijo in pripravo ocenitve. 
Predvsem v času žetve je ogled takoj skoraj nemogoč. 
Pravočasno obveščanje in predhoden dogovor za ogled 
v večini primerov olajša delo in s tem tudi pripomore k 
lažjemu dogovoru. Ogled po tem, ko je pridelek že po-
spravljen, ni možen, ker ni možno opraviti realne ocene 
dejanskega stanja. Vsekakor se je potrebno zavedati za-
konodaje, ki navaja, da dober gospodar poskrbi za svojo 
imovino. Tako se bo pri ocenjevanju škode upoštevala 
tudi zaščita posevka. Pri ocenjevanju škod pričakujemo 
oz. želimo reševati primere v smislu ohranjanja oz. vz-
postavitve dobrih odnosov z lastniki zemljišč. Nerealni 
zahtevki oz. negativen pristop k dogovoru k temu vseka-
kor ne pripomorejo. 

Zavedati se mo-
ramo, da pro-
blematiko divjega 
prašiča oz. njegovo 
številčnost lovci 
jemljemo zelo resno. 
Rešitve čez noč ni. 
Potrebno bo  inten-
zivno sodelovanje 
z vsemi  uporabniki 

prostora, predvsem na področju izvajanja lova oz. odstre-
la. Tudi lovci smo samo ljudje, ki imajo svoje družine, 
službe in vsakodnevne obveznosti. Uporabniki pros-
tora lahko veliko pripomorejo  s pozitivnim pristopom 
do lovstva, pravočasnim informiranjem o pojavu divjih 
prašičev in s pozitivnim odnosom ob vzpostavljanju po-
gojev za lov. 

LD Vransko

NE SPREGLEJtE



2525

NE SPREGLEJtE

SREČANjE upOKOjENCEv
Vabimo vse upokojenke in upokojence na srečanje upokojencev Celjske regije, ki bo v Podčetrtku, 6. septembra 2012. 
Na srečanju bomo sodelovali v programu, se poveselili ob dobri glasbi ter si ogledali Terme Olimje in okoliške zna-
menitosti. 
Odhod iz Vranskega ob 8.30. 
Cena izleta s prehrano: 12 evrov 
Prijave sprejema valči zupan (tel.: 03 57 25 227, mobitel: 031 494 833). 

pOMEMBNO OBvESTILO
NA VRANSKEM SE USTANAVLJA PIHALNI ORKESTER – GODBA. 

PRVA VAJA BO 5. SEPTEMBRA 2012 OB 20. URI (lokacija bo določena naknadno). 
VSI, KI IMATE ŽELJO SODELOVATI, PRIDITE! 

  
Kontakt:. 031 308 447 - Igor Dajčman

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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ABONMA 2012/2013

OTROšKI ABONMA:
Kako je kuža Renčo nehal renčati, Gledališče Makarenko, oktober
Skoraj najboljši cirkus, Teater Cizamo, november
Babica zima, Gledališče Bičikleta, december
Janček Ježek, Lutkovno gledališče Maribor, januar
Cifromanija, Maja Gal Štromar in Gregor Geč,  marec 
Cena: 20 EuR

GLEDALIšKI ABONMA:
Od jutra do večera, Kulturno društvo Križ, oktober
Snubačka, Kulturno društvo Svoboda Izlake,  november
Iščem moža v sebi, monodrama Romana Končarja, december
Heroj ljudskih množic, Koroški deželni teater Slovenj Gradec, januar
Limonada slovenica, Dramska družina SKPD F. B. Sedej Števerjan,  februar
Burka o jezičnem dohtarju, SKD Tabor Opčine, marec
Cena: 34 EuR

Prireditve bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko.

vpIS ABONMAjEv
Dosedanji abonenti:
vsak dan, od 17. 9.  do 5.10.2012, od 8.00 do 16.00 v pisarni v Športni dvorani Vransko.
Novi abonenti:
vsak dan, od 24. 9. do 5. 10. 2012, od 8.00 do 16.00 v pisarni v Športni dvorani Vransko.
Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11 ali 031 210 298.
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Športna dvorana Vransko, 
petek, 19. 10. 2012, ob 20. uri v Športni dvorani Vransko

 
Gostje: spremljevalna skupina Avantura, Ansambel Spev, 

legendarni kantavtor Marijan Smode, humorist Sebastjan Kamenik, 
mladi pevec David Grom, soplesalec Matevž Ogorelec 

 
Vstopnice: ZKTŠ Vransko, poslovalnice Brglez, TIC  Žalec,  

www.mojekarte.si, telefonska prodaja: 03 703 12 10


