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Občinski informator je vpisan v razvid medijev 
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1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini 
Vransko brezplačno, v prosti prodaji se 
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Prispevke zbiramo do 12. 12. 2012
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Vransko, NK Vransko, KD Vrani Vransko, Karitas Vransko, Folklorno društvo Vransko, ŠD Vransko, Krajevna 
knjižnica Vransko, Di.Foto.Graf 
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6. SReČANje KRAjANOv ČepeLj
Podžupan občine Vransko Aleksander Reberšek je v 
ponedeljek, 12. 11. 2012, ob 19.00 uri sklical 6. sestanek 
krajanov Čepelj, ki je potekal v prostorih nad mlekarno 
v Čepljah.  Na sestanek so bili povabljeni vsi krajani vasi 
Čeplje in župan občine Vransko. Tema sestanka so bile 
poplave, aktualno in točka razno. Župan občine Vransko 
je posredoval podatke o poplavah na območju Čepelj in 
povedal, da na tem območju ni poplavne ogroženosti ter 
da razen nekaj poplavljenih kmetijskih zemljišč težav ni. 
Vaščani so izpostavili poplavljena kmetijska zemljišča 
na območju od glavne ceste do Brišnikovih, kjer so zara-
di neurejenosti odtekanja vode in zaraščenosti grmovja 
ter dreves vedno poplavljena kmetijska zemljišča in ima 
zaradi tega težave tudi družina Somi v Prekopi. Župan 
je glede izpostavljenega problema odgovoril, da morajo 
za čiščenje teh območij skrbeti lastniki zemljišč in da 
to ni v pristojnosti občine. Dodal pa je, da je občina pri 
tem pripravljena pomagati. Na predlog podžupana je 
bil sprejet dogovor vaščanov, da se bodo v dogovoru z 
lastniki zemljišč posekala drevesa in odstranilo grmovje 
od mostu pri Brišnikovih do glavne ceste. Izpostavljen 
je bil tudi smrad pri rondoju v Čepljah. Župan je po-
vedal, da ima gostišče Grof svojo čistilno napravo in da 
se bodo takoj, ko bo mogoče, priklopili tudi na javno 
čistilno napravo. Poudaril je, da za smrad pri rondoju ni 
krivo samo gostišče, temveč se tudi od drugod v kanale 
steka odpadna voda. Sprejet je bil predlog, da je na vratih 
prostora nad mlekarno potrebno zamenjati dotrajano 

ključavnico. Izpostavljena je bila težava pri vključevanju 
na cesto na Ropasiji, zato je bil sprejet predlog, da naj 
Odbor za varnost v prometu preveri možnost postavitve 
ogledala na cesti Vransko-Tešova-Čreta pri križišču na 
Ropasiji. Prav tako je bila izpostavljena težava na cesti, 
ki poteka skozi vas Prekopa, ker zaradi nepravilne po-
stavitve prometnih znakov ni jasno, kdo ima prednost. 
Župan je predlagal, da se določi krajane, ki bodo skrbeli 
za cvetlične zaboje ob avtobusni postaji in predlagal, da 
se pridobijo soglasja krajanov za odkup ceste pod vino-
gradi. Prav tako se je izpostavilo vprašanje, zakaj se je na 
dan volitev pred voliščem zadrževal policist in fotografi-
ral zunanjost volišča.

pOpLAve pRIzAdeLe TudI NAšO OBČINO
Po obilnem deževju so 5. novembra tudi našo občino 
prizadele poplave, ki pa so bile k sreči manjšega obse-
ga kot tiste v letih 2007 in 2010. Gmotna škoda je bila 
povzročena predvsem na javni infrastrukturi (cestah 
in mostovih), sprožilo se je nekaj plazov, nekaj nastale 
škode pa smo zabeležili tudi na stanovanjskih in go-
spodarskih objektih ter kmetijskih površinah. 
Občani so škodo lahko prijavili do 20. novembra, v teh 
dneh pa škodo na terenu ocenjujejo občinske komisije. 
Ocenjevanje bo zaključeno do 5. decembra, ko se izteče 
rok za vnos škode v aplikacijo Uprave RS za zaščito in 
reševanje.   
Ob tej priložnosti se prostovoljnim gasilskim društvom 
in vsem prostovoljcem zahvaljujemo za njihovo 
nesebično zavzetost in hitro posredovanje na izpostav-
ljenih mestih, ki je preprečilo nastanek še večje gmotne 
škode.  

ReKONSTRuKcIjA Lc  
vRANSKO – pRApReČe, III. FAzA

V teh dneh smo zaključili z deli pri rekonstrukciji 
lokalne ceste Vransko – Prapreče, III. faza, v dolžini 
približno 1300 m. V okviru sanacijskih del je bilo izve-
deno odvodnjavanje meteornih voda, opravljena pa je 
bila tudi izvedba zgornjega ustroja in dvoslojne asfaltne 
prevleke v debelini 6 + 3 cm. Na osnovi javnega razpisa 
je dela izvedlo gradbeno podjetje Strabag d. o. o., stro-
kovni nadzor pa je izvajal Paritet d. o. o. 
Vrednost projekta znaša okoli 177.000,00 evrov. 103.000 
evrov prispeva na osnovi 23. člena ZFO-1 Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, preostanek pa 
predstavljajo proračunska sredstva Občine Vransko. 
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RAzvOjNI NAČRTI v SpOdNjI SAvINjSKI dOLINI 
2014-2020

Tudi na območju Spodnje Savinjske doline želijo partnerji raz-
vojno-podpornega okolja odgovorno pristopiti k razvojnemu 
načrtovanju za programsko obdobje 2014-2020. Območni svet 
– svet županov šestih občin Spodnje Savinjske doline je zato 
skladno s spremenjeno regionalno zakonodajo ustrezno dopol-
nil Pogodbo o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva 
Spodnje Savinjske doline ter s tem postavil osnove za formiranje 
ustreznih organov in za začetek postopkov priprave planskih 
dokumentov za naslednje programsko obdobje. 

V ponedeljek je tako potekala konstitutivna seja Območnega 
razvojnega sveta kot ključnega organa razvojnega partnerstva, 
na kateri je bil sprejet tudi Program priprave Območnega raz-
vojnega programa Spodnje Savinjske doline za obdobje 2014-
2020. Četudi so s tem na prvi pogled postavljeni le formalni 
temelji za razvojno načrtovanje za naslednje programsko ob-
dobje, je po besedah direktorice Razvojne agencije Savinja Žalec 
Danice Jezovšek Korent dogodek za Spodnjo Savinjsko dolino 
tudi pomembna vsebinska prelomnica, saj bo območje šestih 
občin Spodnje Savinjske doline v obdobju 2014-2020 prvič 
poskusilo poiskati svoje specifične primerjalne prednosti in cilje 
znotraj regije in jih izoblikovati v samostojen območni razvojni 
dokument, ki bo osnova za ustrezno umestitev naših razvojnih 
hotenj in projektov v regionalni razvojni program. 

Pred sprejemom sklepa in programa priprave območnega 
razvojnega programa Spodnje Savinjske doline za obdobje 
2014-2020 so bili potrjeni tudi člani območnega razvojnega 
sveta. Predstavniki občin so vsi spodnjesavinjski župani, pred-
stavniki gospodarstva (po enega so predlagale občine) so: Mi-
lorad Živanovič (Braslovče), Karmen Dvorjak (Polzela), Anton 
Kisovar (Prebold), Maja Weiss (Tabor), Marko Učakar (Vransko 
in kot predsednik ZZG Žalec) in Marjan Volpe (Žalec), pred-
stavniki nevladnih organizacij in družbenih dejavnosti pa so: 
Matjaž Omladič (Zveza TD Občine Žalec), Franja Centrih (UPI 
LU Žalec) in Danica Jezovšek Korent (RA Savinja Žalec). 

Predsednik novoimenovanega območnega razvojnega sveta je 
Janko Kos, podpredsednik pa Marko Učakar. 

T. Tavčar
pOTOpIS jApONSKA IN KORejA Od BLIzu 

S pRedSTAvITvIjO KNjIge 
ŽIvIM zA SveTOvNI MIR

Japonka Reiko Kitič in Korejka Wan-Hee Cho Irgl sta nam v 
petek, 16. novembra, pripravili izviren vpogled v značaj svojih 
domovin. Japonska, dežela vzhajajočega sonca, vzbuja hre-
penenje mnogim popotnikom in ljubiteljem preproste lepote 
in estetike. Dežela kljub izjemno hitremu modernemu razvoju 
še vedno ni opustila starih tradicij, ki so postale njen simbol. 
Japonke v kimonih, ikebane, suši, praznik cvetenja češenj, gora 
Fudžijama, ki jo častijo z izjemnim spoštovanjem, Japonska s 
hitrimi vlaki, imenovanimi šinkansen. Nasprotje temu je mo-
derna Japonska s hitrim tempom življenja, delovnim ritmom in 
disciplino.  

Koreja je v svetu znana kot dežela jutranjega miru, čeprav je 
zaradi vplivov političnih velesil razdeljena na dva dela, med 
katerima še danes tli vojna napetost. Narava je imela vedno 
osrednje mesto v korejski družbi in kulturi. Glavne turistične 
privlačnosti so narodni parki in številni kulturni spomeniki, kot 

so spokojni budistični samostani in razkošne nekdanje palače. 
Korejski narod danes druži globoko spoštovanje do njihove 
skoraj pettisočletne zgodovine. 

Izjemni predstavitvi Japonske in Koreje ter njuni razpetosti med 
vojno in mirom je sledila kratka predstavitev knjige Živim za 
svetovni mir avtorja Sun Myung Moona, svetovnega mirovni-
ka, ki si je prizadeval za medverski dialog. Avtobiografija vse-
buje zgodbo njegove velike ljubezni do človeštva in je močno 
sporočilo upanja za prihodnost. Knjigo si lahko izposodite v 
knjižnici.
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ŽALSKI ROTARIjcI zA pOMOČI pOTReBNe
V Športni dvorani Vransko je bil sedmi dobrodelni kon-
cert Rotary Cluba Žalec, v sodelovanju z občino Vransko 
in drugimi donatorji. Ponovno je nastopil Orkester slo-
venske policije pod vodstvom Tomaža Kmetiča, obisko-
valci, ki so napolnili dvorano, pa so bili navdušeni tudi 
nad nastopom narodno-zabavnega ansambla Modrijani. 

Pred koncertom je občinstvo nagovoril predsednik Ro-
tary Cluba Žalec (RC) Matjaž Pavčič in poudaril: »Z 
našim tradicionalnim koncertom nadaljujemo dejanje, 
ki je odraz solidarnosti do vseh tistih, ki so bili prizadeti 
zaradi razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, ali si 
sami ne zmorejo pomagati v stiski, v katero jih je pah-
nil trenutek, ko jih je zapustila sreča. Današnji večer naj 
zato nas in vso družbo dodatno spomni na žrtve pro-
metnih nesreč in spodbudi misel na tiste, ki sicer nikoli 
ne bodo žrtve prometnih nesreč prav zaradi zavedanja, 
ki ga delimo nocoj med nami. Ta večer, v to sem glo-
boko prepričan, bo spodbudil zavedanje odgovornega 
vedenja v prometu. Hkrati pa sem ponosen na rotarijsko 
zamisel RC Žalec, da bomo letos zbrana sredstva name-
nili prav žrtvam prometnih nesreč, z željo, da jih bo na 

naših cestah tudi v prihodnje čim manj, in nesrečnemu 
Dejanu Grilju, katerega žalostna zgodba nam je vsem, ki 
smo jo slišali, sedla v srce. Naj bo torej nocoj naš skupni 
cilj varnost in zavedanje, da je vsak naš korak tisti, ki 
nas vodi po poti solidarnosti in pomoči … « Ob koncu 
govora se je zahvalil vsem prisotnim, ki so z udeležbo na 
koncertu pomagali doseči humanitarni cilj, še posebej 
pa se je zahvalil dobrim ljudem ter vsem nastopajočim, 
brez katerih dogodka ne bi bilo, in organizacijskemu 
odboru, ki je svoj prosti čas posvetil organizaciji tega 
dogodka. 

Zbrane sta nagovorila še župan občine Vransko Franc 
Sušnik in vodja Zavoda Varna pot Robert Štaba, ki je 
poudaril, da bodo polovico sredstev namenili za izgrad-
njo varne hiše za žrtve prometnih nesreč.  
Tako je od izkupička prireditve Rotary club Žalec na-
menil 3000 evrov Zavodu Varna pot za izgradnjo varne 
hiše za žrtve prometnih nesreč, 3000 evrov pa Dejanu 
Grilju za nakup bionskih protez. 

T. Tavčar

dRugI SMuČARSKI SejeM NOve IN RABLjeNe 
SMuČARSKe OpReMe v špORTNI dvORANI 

vRANSKO
Sneg je letos že potrkal na naša vrata in nam vzbudil 
skomine po drvenju po snežnih strminah. Da bi se 
občani in ljudje iz širše okolice pravočasno opremili z 
vso potrebno smučarsko opremo, je ZKTŠ Vransko še 
pred začetkom smučarske sezone organiziral 2. sejem 
rabljene in nove smučarske opreme. Športna dvorana 
Vransko se je hitro polnila z rabljeno smučarsko opre-
mo, po ugodnih cenah pa so bili na prodaj tudi novi 
izdelki zastopnika smučarske in kolesarske opreme 

White Rabbit Outdoor iz Mozirja. Sejma se je udeležilo 
lepo število obiskovalcev, ki so se v veliki meri odločili 
za nakup tako rabljene kot nove smučarske opreme. 
Marsikateri obiskovalec je pohvalil dober namen sejma 
in izrazil željo, da bi ga organizirali tudi v prihodnje. 
S tovrstnimi pohvalami in z dobrim odzivom obisko-
valcev smo dobili potrditev, da je smučarski sejem na 
Vranskem še kako potreben in zaželen, zato vas že zdaj 
vabimo na naslednji sejem v novembru 2013. 
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NeKOČ je BILO

Kar precej sivine se je nabralo ob spominih na čase med prvo 
in drugo svetovno vojno. Čas, v katerem živimo, je prinesel 
veliko sprememb, na katere v tej zgodovinski instanci skoraj 
pozabljamo. Redke so bile hiše, ki v glavnem prostoru, tj. 
hiši, niso imele krušne peči, v kateri se je pekel kruh, ki ga 
je vedno primanjkovalo. Vonj po sveže pečenem kruhu in 
topla krušna peč, na kateri so se greli številni otroci, na klopi 
okoli peči pa so tete in strici na toplem opravljali razna dela, 
primerna za ta letni čas (luščenje koruze, predenje volne 
itd.). Na mizi je gorela lojenka ali kasneje petrolejka, v kotu 
klopi pa je bila vedno kakšna knjiga Mohorjeve družbe. 
Po vodo se je hodilo na »štepih«, nismo imeli električne 
energije, tudi radia ne, časopisi so bili za tiste čase predrago 
razkošje. 

V tem času, natančneje leta 1851, je bila v Celovcu ustanov-
ljena naša najstarejša knjižna založba Mohorjeva družba. 
Njeni ustanovitelji so bili lavantinski knez škof Anton 
Martin Slomšek ter profesorja Andrej Ajnšpilar in Anton 
Janežič. Za ta čas Slovenci resnično lahko rečemo, da je bil 
to čas narodnega budništva. Predvsem se je narodna zavest 
zbujala v društvih in družbah. Mohorjeva družba je že leto 
po ustanovitvi, tj. 1852, imela veliko število podpornikov na 
Vranskem, kar lepo kaže resnični narodni značaj Vranskega 
in okolice. Mohorjeva družba je opravila veliko kulturno po-
slanstvo, saj je dejansko našega preprostega človeka naučila 
brati in ljubiti slovensko knjigo ter pomagala buditi narodno 
zavest. Kasneje je to vlogo prevzela Ciril-Metodova družba. 

Vranšani so bili včlanjeni v Slovensko matico, Savinjskega soko-
la, Orle in kasneje v Ciril-Metodovo družbo. Leta 1886 je bilo 
na Vranskem ustanovljeno gasilsko društvo Požarna bramba. 
Učitelj Ivan Kramar je leta 1897 ustanovil pevsko društvo Vran-
ska vila, ki je pozneje delovalo še pod vodstvom Ferda Skoka. Pe-
vsko društvo je delovalo vse do druge svetovne vojne. O ubranem 
in umetelnem petju Vranske vile je šel glas daleč naokoli. Moški 
in mešani pevski zbor sta nastopala vse do Celja in Kamnika. 
V zgoraj imenovani Ciril-Metodovi družbi, podružnici Vran-
sko, se je razvijala tudi bogata dramska dejavnost. Na leto so 
z veliko ljubeznijo do ustvarjanja predstavili dve ali tri igre. V 
dramski dejavnosti so se udejstvovali pravzaprav vsi, ki so imeli 
za to voljo ali smisel. Tudi šolska mladina se je začela zgodaj uk-
varjati z otroškimi igrami pod vodstvom svojih učiteljev in tako 
so leta 1898 pod vodstvom učitelja Simona Megliča uprizorili 
Boječega Matevža. Starejši pa so uprizarjali znane ljudske igre: 
Rokovnjači, Domen, Deseti brat, Razvalina življenja, pa tudi 
zahtevnejša dela, kot so Hlapec Jernej, Kralj na Betajnovi itd. Te 
dramske uprizoritve so bile najprej v salonu gostilne Košenina 
(sedaj uprava KIV), nato v Sokolskem domu (sedaj muzej mo-
tociklov), največ pa v dvorani, ki je bila v 1. nadstropju gostišča 
Slovan, in nato v Prosvetnem domu, kjer so od leta 1939 do 
1941 imeli predstave Orli. 

Čas, v katerem živimo, nam je prinesel vse od radia, televizije, 
računalništva, avtomatike do kupa električnih pripomočkov. Ne 
zavedamo pa se, da je ta čas tudi tisti, ki nam je v marsičem odv-
zel odnos do narave, povezanost med prijatelji in sosedi in pa 
toplino druženja, kot je bila včasih. 

Vlado Rančigaj

Igra VZGLEDNA DEKLICA, leto 1958.

Igra VZGLEDNA DEKLICA, leto 1958. 
Prva vrsta od leve proti desni: Majda Brinovec, Lojze Druškovič, 
Terezija Vranič, Jani Krušič, Ivanka Rotar, Jože Rotar. 
Zadnja vrsta: Karničnikova, Vida Levar, Pavla Čulk, Silva 
Rančigaj, Karel Farčnik, Anka Goropevšek.

Pevski zbor »Vranska vila« pod vodstvom Ferda Skoka.

Vransko – igralci pod vodstvom Francija Golavška leta 1956, ko 
so igrali »POKOJNIKA«.
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STANOvALcI NAšegA dOMA SO RIBALI zeLje
V sredo, 7. novembra, smo s stanovalci pripravljali 

ozimnico. Želeli smo, da bi tudi to zimo lahko jedli svo-
je zelje. Prvo idejo je na glas izrazila naša direktorica, 
stanovalci pa so bili takoj za akcijo. Kupili smo 10 vreč 
domačega zelja. Vsak korak dela smo skrbno načrtovali: 
nakup primerne posode za hrambo zelja, kje si bomo 
sposodili nože za ribanje, kdo bo zelje čistil in pripravil 
za nadaljnjo obdelavo in seveda - kdo bo ribal. Pri vsem 
tem so nam pomagale naše kuharice, hišnik, direktorica 
in delovna terapevtka, ki je skrbela, da je vse potekalo 
po načrtu. 

Najprej smo pripravili prostor, potrebne pripomočke in 
pričeli s čiščenjem zelja. Nožev je kar prehitro zmanj-

KOMeMORAcIjA 
OB dNevu SpOMINA NA MRTve

V sredo, 31. oktobra 2012, smo se zbrali pri spomeniku 
na Gorici in z minuto molka počastili vse žrtve vojn in 
nasilja, ki so dale življenje za naš boljši in lepši jutri. 
Žrtvam v spomin je spregovoril podžupan Občine 
Vransko Aleksander Reberšek, ki je v svojem nagovoru 
poudaril, da so nam “Te brezimne žrtve okupatorjevega 
nasilja še danes v spomin in opomin. 

V opomin, da v vojni ni 
zmagovalcev, so samo 
poraženci. 
In v spomin, da morata 
svoboda in pravica do 
življenja ostati vrednoti 
vsake generacije in vsake-
ga naroda, saj je slovenska 
zemlja še preveč posejana 
s trupli naših prednikov. 
Zato je odgovornost vsake-
ga izmed nas, da svojo svo-
bodo začne uresničevati 
v spoštovanju svobode 

bližnjega. Naj nam zgled teh, ki so tukaj našli svoj pokoj, 
na poti po uresničitvi svoje in narodne svobode, da 
moči, da bomo tudi mi sledili njihovim sanjam in znali 
uresničevati svojo svobodo, ne da bi žalili in ogrozili dru-
gega.” 

kalo. Ko so prišli zadnji pomočniki, so se začudili: “Kaj 
pa naj jaz?” A smo jim hitro našli delo. Takoj smo potre-
bovali dva stanovalca za ribanje - eden je ribal, drugi je 
držal nože. Sprva je delo potekalo ločeno na moško in 
žensko delo. A so stanovalci hitro zamenjali vloge. Ja, 
tudi gospe so ribale zelje in gospodje pospravljali. Le 
stanovalec, ki je tlačil zelje, je ostal ves čas isti. Vmes 
smo klepetali in ocenjevali, ali je zelje naribano dovolj 
na tanko. Dve urici, kolikor smo potrebovali za naše 
delo, sta minili kot blisk. Na koncu smo  pospravili še 
prostor in z nasmehom na obrazu odšli vsak na svojo 
stran.

Saša Svetec
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SABINA je v SOBOTO pOSTALA
MedITeRANSKA šAMpIONKA

V soboto, 27. 10. 2012, je Društvo borilnih veščin Katana orga-
niziralo v športni dvorani v Dobovi mednarodni turnir v ju-
jitsu, ki je letos nosil naziv mediteranskega odprtega prvenstva. 
Tekmovanja se je udeležilo več kot 250 ju-jitsarjev iz desetih 
držav (Senegal, Francija, Italija, Avstrija, Nemčija, Belgija, Črna 
Gora, Srbija, Hrvaška in Slovenija). 

Na mediteransko odprto prvenstvo so se odpravili tudi člani 
kluba borilnih veščin Fudoshin iz Gotovelj. Ena izmed njih je 
naša občanka Sabina Predovnik, ki tekmuje v kategoriji članic 
+70 kg. 

  

Po krajši pavzi zaradi poškodbe kolena je Sabina zopet stopila na 
tatami in se spopadla s tremi tekmovalkami, ki so v samem vrhu 
ju-jitsa. Suvereno je premagala francosko tekmovalko Magalie 
Boussin s  full ipponom (14 : 0). V naslednji borbi je Sabina zelo 
dobro napadala nasprotnico  v  prvem delu borbe (karate), ker 
pa je nasprotnica ju-doistka,  je proti aktualni svetovni prvakinji, 
Belgijki Catherine Jacques, borbo izgubila. Proti tekmovalki Bi-
anca Feichtlbauer iz sosednje države Avstrije pa je naša občanka 
pokazala svojo borbenost in vztrajnost, saj je nasprotnico zopet 
premagala s full ipponom (14 : 0). V kategoriji so bile štiri tek-
movalke. Zaradi enakega števila zmag in točk so na prvo mesto 
stopile Sabina, Francozinja in Belgijka. 

Celotna ekipa KBV Fudoshin je posegala po najvišjih rezultatih. 
Ekipno so dosegli pokal za 3. mesto (1. Italija, 2. Francija) in zo-
pet pokazali, da pridno trenirajo in da sodijo v sam vrh sloven-
skega ju-jitsa. Poleg Sabininega zlata so medalje  dobili  še Žan 
Artelj (mladinec -69 kg) - 1. mesto, Barbara Stiplošek (mladinke 
-62 kg) - 2. mesto in članice -62 kg 2. mesto, Anja Laznik 
(mladinke -70 kg) - 2. mesto, članice -70 kg 3. mesto, Primož 
Muhovic (člani +94 kg) - 2. mesto, Uroš Posedel (mladinec -62 
kg) - 3. mesto, David Štraus (mladinec -77 kg) - 5. mesto, Lea 
Posedel (kadetinje -57 kg) - 4. mesto in Tilen Hadolin (kadeti 
-73 kg) - 2. mesto. Ekipo sta vodila trenerja Rok ŠUSTER in 
Primož MUHOVIC. 

Sabina mora vložiti še veliko truda, dela in treningov, da bo 
konec novembra nastopila tudi na svetovnem prvenstvu. Vsak 
dan pridno trenira v svojem matičnem klubu, od 2. 11. do 5. 
11. 2012 se bo odpravila na reprezentančne treninge v Planico, 
poleg tega se včasih pridruži tudi treningu v Novem mestu. 

V reprezentanco Slovenije, ki se bo od 30. 11. do 2. 12. 2012 
udeležila članskega svetovnega prvenstva na Dunaju, so se 
uvrstili  štirje člani KBV Fudoshin: Barbara STIPLOŠEK -62 kg, 
Anja LAZNIK -70 kg, Sabina PREDOVNIK +70 kg in Primož 
MUHOVIC +94 kg. 

 Sabina si želi čim večjo pripravljenost in uvrstitev na svetovnem 
prvenstvu. Držimo pesti, da se ji to tudi uresniči.

Klub borilnih veščin Fudoshin

Sabina z nasprotnicama  na stopničkah

OBČINSKA KNjIŽNIcA vRANSKO 
pRedSTAvITev KNjIge MISLI, KI jOKAjO

V petek, 26. oktobra, se nas je v knjižnici zbralo lepo število 
obiskovalcev, ki smo želeli prisluhniti življenjski zgodbi Andreja 
Pegana, eni izmed številnih žrtev prometnih nesreč na naših 
cestah.

Andrej Pegan je 16 let nazaj doživel hudo prometno nesrečo, 
v kateri je umrl njegov prijatelj, sam pa je nesrečo preživel s 
hudimi poškodbami glave. Rehabilitacija je bila mučna in dol-
gotrajna, traja že vsa ta leta in še ni zaključena. Vendar je danes 
Andrej sposoben, da sam skrbi zase. Ne le to. Z močno voljo 
in željo po napredku se je zaposlil, ponovno naredil vozniški 
izpit ter napisal knjigo Misli, ki jokajo, s katero želi bodriti žrtve 
prometnih nesreč, da ne obupajo, ter opozoriti nas, voznike, 
da dosledno upoštevamo cestne predpise, ki niso sami sebi na-
men. Andrej pa si je zadal še en cilj. Prehoditi pot po državni 
meji, prav tisto, ki jo je pet let nazaj pretekel naš ultramaratonec 
Dušan Mravlje. To mu je uspelo in dalo nov zagon za druge 
podvige, ki jih načrtuje v prihodnosti. 

Andrej, hvala za vse spodbudne besede in vse dobro še naprej.

ZGODILO SE JE ... 
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ZKTŠ - ŠPORT

v nedeljo, 13. 1. 2013,  ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski izlet z Vranskega v smučarsko 
središče KATScHBeRg  (1066 m-2220 m), 70 km prog. 

  
 Cena na osebo:  ·  odrasli/mladina: 47 evrov 
   ·  otroci (1998-2006): 28 evrov 

 
 šTevILO MeST je OMejeNO. 
prijave zbiramo do 10. 1. 2013. 

Resnost prijave izrazite s plačilom rezervacije 15 evrov. 
  

Priporočamo, da si uredite zdravstveno zavarovanje ZA TUJINO. 
Pridržujemo si pravico, da v primeru napovedi slabega vremena smučanje odpovemo. 

Vplačilo se prenese naprej na naslednji termin ali pa vam ga lahko s POTRDILOM VPLAČILA vrnemo. 
V primeru odpovedi rezervacije si pridržujemo pravico, da vam povrnemo denar v višini smučarske karte 

in ne v celoti. 
  

zavod za kulturo, turizem in šport vransko: 041 238 749, 03 703 12 10.

eNOdNevNI SMuČARSKI IzLeT

Ponovno vas vabimo, da se zavrtite 
NA TeČAju dRuŽABNIH pLeSOv, 

 ki se bo pričel januarja 2013 (predvidoma v torek, 8. 1. 2013, ob 20.00) 
v Športni dvorani Vransko,  pod vodstvom učitelja priznane plesne šole 

Plesni mojster iz Žalca. 

Tečaj bo obsegal 16 ur, po želji bo ponujena možnost nadaljevanja.
Cena bo odvisna od števila prijavljenih. 

 
prijave zbiramo do 4. 1. 2013 

na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749. 
  

Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe, in lahko predstavlja stil človekovega 
življenja, kajti z vsakim gibom se v človekovi duši ustvarja zadovoljstvo. Ples je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika in 

je kultura posameznega naroda. Ples je tudi umetnost in hkrati šport, v katerem se prepleta usklajenost dveh ali več teles. Nekoč 
je bil ples vezan na religijo in njene običaje, z razvojem kultur je postal še oblika zabave, sprva majhnih skupin, kasneje pa način 

preživljanja prostega časa velikih množic … Leta pri plesu niso pomembna. 
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ZKTŠ - KULTURA

“TA veSeLI dAN KuLTuRe 2012”
Spoštovani! 
Tudi letos se ob obletnici rojstva Franceta Prešerna pridružujemo pobudi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport RS ob dnevu odprtih vrat v slovenski kulturi pod naslovom “Ta veseli dan kulture 2012”. 
V ponedeljek, 3. decembra 2012, ob 9. uri si boste v Schwentnerjevi hiši lahko ogledali razstavo Rodoljubni založnik Lavoslav 
Schwentner, razstavo o prvem slovenskem sodobnem založniku, rojenem na Vranskem. V njegovi rojstni hiši bodo na ogled 
originalna dela, ki jih je založil in so znana po lepem in estetskem oblikovanju. 
V ponedeljek, 3. decembra 2012, od 9. do 13. ure ponujamo tudi brezplačen ogled in vodstvo po: 
·   etnološki zbirki pri Ludviku Piklu v Brodeh 20, 
·   gasilski zbirki v poslovni stavbi Inde, Vransko 136, 
·   Schwentnerjevi hiši, Vransko 25. 

vabljeni. 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 

v decembru vas vabimo na naslednje prireditve: 
ABONMA 2012/2013

OTROšKI ABONMA
sobota, 1. 12. 2012, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko 

BABIcA zIMA 
Gledališče BIČIKLETA 

gLedALIšKI ABONMA
sobota, 15. 12. 2012, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko 

LIMONAdA SLOveNIcA 
Dramska družina SKPD F. B. Sedej Števerjan  

pOTujOČI ABONMA (v sodelovanju z ZKŠT Žalec in ZKTŠ Polzela)
ponedeljek, 17. 12. 2012, ob 20.00 v Prešernovem gledališču Kranj 

KABAReT MARLeNe dIeTRIcH 
Prešernovo gledališče Kranj, ŠKUC gledališča in Zavod Imaginarni

Organiziran je avtobusni prevoz. Odhod avtobusa z avtobusne postaje Vransko ob 17.50. Informacije v TIC Žalec in v pisarni ZKTŠ Vransko. 

   zA ABONMA IN IzveN.
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Med IN ČeBeLe
V četrtek, 15. novembra, smo v Vrtcu Vransko izvedli 3. obo-
gatitveno dejavnost na temo »Med in čebele«. 
Vsi otroci vrtca so lahko ta dan po želji prehajali med oddelki. 
Na izbiro so bile štiri delavnice, ki smo jih izvajale strokovne 
delavke vrtca. Delavnice so bile različne, tako da je lahko vsak 
otrok našel kaj zanimivega zase. Otroci so izdelovali čebelice 
iz slanega testa, učili so se plesati ples »čajnik«, izdelovali so 
kostume čebelic ter se učili rajalno gibalno igro »čebelice, 
poletite«. Starejši otroci so brez oklevanja in polni radoved-

nosti obiskovali delavnice. Mlajši otroci, ki so potrebovali 
malo več spodbude, pa so delavnice obiskovali v spremstvu 
vzgojiteljic. 
Za nekatere otroke je bilo še posebej zanimivo v čajnici, kjer 
so se sladkali z medom, s čajem ter z medenim pecivom. Bil 
je zanimiv in pester dan, kjer smo vsi, otroci in odrasli, uživali 
v ustvarjanju in druženju. 

Branka Kramar 

HIšIcO Iz KNjIg SMO pRedSTAvILI v ceLju, 
NA MuTI IN v KRANjSKI gORI

Z lutkovno predstavo Hišica iz knjig, ki je nastala avgusta na 
počitniških delavnicah v okviru projekta Opolnomočenje 
učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do 
znanja, smo se v oktobru predstavili še trem različnim vrstam 
publike. 
V sredo, 3. oktobra 2012, smo se odpeljali v Celje, kjer smo 
v Osrednji knjižnici Celje napolnili Knjižnico pri Mišku 
Knjižku. Naslednjič smo se podali še dlje, in sicer na Osnovno 
šolo Muta, kjer smo se predstavili učencem od 1. do 5. raz-
reda. Našo »turnejo« smo sklenili na Gorenjskem, kjer smo 
29. oktobra nastopali na posvetu učiteljev v Kranjski Gori. Na 
vseh treh nastopih smo gledalce navdušili in bili nagrajeni z 
močnim aplavzom. Vodstvo Osnovne šole Vransko - Tabor 
pa nas je še dodatno nagradilo s pico v Pizzeriji Golobček na 
Vranskem, za kar se mu v imenu vseh nastopajočih najlepše 
zahvaljujemo. 
Vse tri mentorice, Marija Završnik, Katja Završnik in Polona 
Miklavc, vsem nastopajočim še enkrat čestitamo za odlične 
nastope. 

Polona Miklavc

ČeBeLAR v vRTcu vRANSKO
V petek, 16. novembra, je bil izveden vseslovenski pro-
jekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki spodbuja zavedanje o 
pomenu in prednostih lokalne samooskrbe ter dejavnostih 
domače pridelave. Hkrati ozavešča javnost o pomenu kmetij-
stva in čebelarstva ter pomenu pravilne in zdrave prehrane. 
Ta dan smo imeli v našem vrtcu pravi medeni zajtrk, ki je 
vključeval kruh, maslo, med in domača jabolka. Kasneje nas 
je obiskal še čebelar Janez Kropivšek, ki nam je na kratko 
predstavil svoje delo. Pokazal je, kako se iz čebeljega voska 
naredi sveča. S skupnimi močmi smo naredili okvir, v ka-
terega smo vstavili satnico. Otroci so čebelarju z radoved-
nostjo prisluhnili, še bolj z veseljem pa so sodelovali pri izde-
lavi okvirja. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo čebelarju, g. Kropivšku, ki 
nas vsako leto počasti z obiskom in nam pokaže kaj novega. 

Katja, Lidija, Tatjana, Mateja

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

Po uspešnem nastopu na Osnovni šoli Muta na Koroškem.
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jeSeNSKI pOHOd v zAHOMce
V soboto, 17. novembra, smo se v lepem sončnem dopol-
dnevu zbrali planinci 3., 4. in 5. razreda pred gostilno 
Štorman na Ločici pri Vranskem. Odpravili smo se na 
pohod v Zahomce.  
Z nami je šla tudi psička Ajša. Prvi del poti je vodil v 
zelo strm hrib. Hodili smo počasi in na vrhu hriba nas je 
čakalo sonce. Videli smo čeljust mrtve živali. Ugibali smo, 
katera žival bi lahko imela takšno čeljust. Ko smo prišli 
na vrh hriba, smo zagledali kmetijo Jerman. Tam nas je 
čakalo prijetno presenečenje. Dobili smo topel čaj, sadje 
in piškote. Pojedli smo tudi svojo malico. Nato smo odšli 
v hlev, kjer smo videli telička. Odpravili smo se naprej po 
asfaltirani cesti do bal, kjer smo zavili v gozd. Hodili smo 
navzdol po listju in se pogovarjali o tem in onem. Ven 
smo prišli pri kmetiji, ki je nismo poznali, nekateri pa so 
govorili, da so že bili tu. Ajša je veselo tekala okoli nas in 

sploh ni bila utrujena. Videli smo konja, ki je imel dve 
različni očesi. Eno je imel rjavo in drugo modro. Hodili 
smo že dve uri. Potem smo drugi del poti hodili bolj po 
ravnem, le na začetku smo šli malo v hrib. Šli smo mimo 
hiše, v kateri je živela gospa Marija Završnik, ko je bila 
še majhna. Videli smo sošolca 4. razreda Luka Kajbiča in 
njegovo starejšo sestro Urško Kajbič. Pospremila sta nas 
do gozda. Hodili smo tri ure in pol. Prišli smo do ozke 
poti, ki vodi na Vransko. Hodili smo drug za drugim in 
opazovali naravo ali se pogovarjali. Nazadnje smo iz goz-
da prišli pri mostu čez avtocesto. Ko smo bili vsi v koloni 
po dva in dva, smo odšli čez most. Mahali smo voznikom 
in eden nam je zatrobil. Tedaj smo prišli do glavne ceste 
in jo prečkali. Hitro smo stekli čez cesto in počasi odšli 
proti igrišču za šolo Vransko - Tabor, kjer smo počakali 
starše. Tako smo preživeli sobotni jesenski pohod v Za-
homce.

Julija Granda, 5. a

TeHNIšKI dAN pROMeT
Tretješolci Osnovne šole Vransko - Tabor smo imeli 
tehniški dan na temo PROMET. Z učenci smo si ogle-
dali avtobusno in železniško postajo v Celju ter tržnico. 
Peljali smo se z lokalnim avtobusom in vlakom. Ta dan 
so si otroci sami kupili vozovnice za vlak in avtobus in 
se učili za življenje. Več o tehniškem dnevu sta zapisala 
tretješolca.
V torek, 13. novembra, smo imeli tehniški dan. Zjutraj 
smo se ob 8.25 odpeljali z avtobusom v Šempeter. Na 
avtobusnem postajališču Šempeter smo počakali lokalni 
avtobus. Na njem smo si kupili vozovnice. Z lokalnim av-
tobusom smo se peljali v Celje. Na avtobusni postaji Celje 
smo imeli malico. Potem smo šli na železniško postajo. 
Tudi tam smo si kupili vozovnico. Šli smo v kontrolni 
stolp. Tam smo videli prometnika. Videli smo vlake. Šli 
smo na tržnico, kjer nam je dal gospod kislo repo in kislo 
zelje. Na tržnici smo reševali učni list. Potem smo se vrnili 
na železniško postajo. Z vlakom smo se peljali na Polzelo. 
Na Polzeli nas je čakal avtobus. Z njim smo se peljali na 
Vransko. V šolo smo se vrnili ob 13.45. 

Tjaša in Marko, 3. a 

V torek, 13. novembra, smo imeli tehniški dan. Ob 7.40 
sem prišel v šolo. Razdelili smo si malico. Ob 8.25 smo 
se odpeljali v Šempeter na avtobusno postajališče. Tam 
smo si ogledali vozni red in počakali na lokalni avtobus. 
Na lokalnem avtobusu smo si kupili vozovnico. Ko smo 
prispeli v Celje, smo si ogledali mesto. Nato smo se na-
potili do avtobusne postaje. Tam smo si ogledali perone 
in pomalicali. Prometnik nam je razložil, kaj dela. Zatem 
smo si ogledali čakalnico in se odpravili do železniške 
postaje, kjer smo si kupili vozovnico. Nato je prišel šef 
postaje. Povedal nam je nekaj o železniški postaji in kaj je 
po poklicu. Potem smo šli v kontrolni stolp. Tam smo vi-
deli notranjega prometnika. Videli smo tudi prikazoval-
nik železniškega prometa. Odpravili smo se na tržnico, 
kjer smo jedli repo in zelje, rešili učni list in spoznali 
branjevko, branjevca in prodajalca. Nato smo šli na vlak. 
Z njim smo se odpeljali. Med vožnjo smo si ogledali 
strojevodjevo kabino. Ko smo prispeli na Polzelo, smo 
odšli na avtobus. Med vožnjo v šolo smo si govorili vice. 
Ob 13.45 smo prišli v šolo. 

Jaka Turk, 3. a
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TedeN pOŽARNe vARNOSTI 
v vRTcu vRANSKO

V tednu od 22. do 26. oktobra smo v  Vrtcu Vransko name-
nili pozornost požaru in delu gasilcev ter izvedli dejavnosti 
na to temo. 
V sodelovanju s PGD Vransko smo si ogledali gasilski dom, 
prijazna gasilca Niko in Matic pa sta nam predstavila delo 
gasilca in razkazala gasilsko vozilo ter opremo za gašenje. 
Pokazala sta nam tudi, kako se gasi, nato pa so se v gašenju 
preizkusili še otroci. 
V tem tednu smo se veliko pogovarjali o požaru, preko 
različnih medijev, zgodbic in iger so otroci spoznavali 

poklic gasilca, na maketi kraja smo izvedli simulacijo požara 
in gašenja, izdelali smo si tudi gasilske kape, iz odpadne 
embalaže pa gasilske avtomobile. 
V petek, 26. oktobra, smo v Športni dvorani Vrana izvedli 
gasilsko vajo, kjer so morali otroci premagati različne ovire, 
na cilju pa pogasiti požar. Gasilsko vajo smo zaključili še z 
»otroško gasilsko veselico«, kjer smo »pogasili« žejo z nara-
vnim pomarančnim sokom in se poveselili. Po končanem ra-
janju je pomočnica ravnateljice otrokom podelila medalje za 
uspešno izvedeno gasilsko vajo.

Lidija Svet

MLAdI pLANINcI NA pRveM pOHOdu 
v TeM šOLSKeM LeTu

Mladi planinci iz vrtca Vransko smo v letošnjem šolskem 
letu začeli s pohodi že v jesenskem času, kar je drugače kot 

v preteklih letih, ko je bila praksa, da smo se v naravo podali 
šele spomladi. Zanimanje za sobotna druženja je veliko, saj je 
skupno število vpisanih otrok 18. 
Bilo je prelepo jesensko jutro, s soncem obsijano, ko smo se 
zbrali na igrišču pred vrtcem. Za našo uvodno turo smo iz-
brali manj zahtevno pot. Podali smo se do plezalne stene, kjer 
smo si ogledali plezalce, nato pa se pogumno povzpeli po 
markirani poti do Lesjakove domačije. Med potjo smo opa-
zovali naravo in iskali markacije. Pri leseni hišici, kjer pozimi 
postavijo skakalnico, smo imeli daljši počitek. 
Pot smo nadaljevali skozi gozd do ceste, ki vodi na Tešovo, 
nato pa jo preko Marelice mahnili v dolino in nazaj do vrtca. 
V gozdu smo videli predvsem veliko gob, ki smo jih pustili za 
bolj izkušene gobarje in jih nismo trgali. 
Na tokratnem pohodu nas je spremljal planinski vodnik 
Boštjan iz PD Vransko, da je bilo za varnost najmlajših še do-
datno poskrbljeno. 

Romana in Mateja

KuLTuRNA dedIšČINA duNAjA
Učenci 9. a, 9. b in 9. c so imeli strokovno ekskurzijo na 
Dunaj.
V četrtek, 4. 10. 2012, smo se učenci devetih razredov od-
pravili na Dunaj. Ko smo prispeli, smo si ogledali brezhibno 
urejena drevesa, cvetlične gredice, vodnjake in skulpture vr-
tov Schönbrunn, kjer smo se sprehodili do znanega slavo-
loka in do razgledne točke. Tam smo imeli razgled na celoten 
Dunaj. Nato smo si ogledali notranjost dvorca Schönbrunn, 
ki je opremljen v stilu rokokoja. Zatem smo se odpeljali po 
»Ringu« in si ogledali znamenitosti, kot so Državna opera, 
parlament, zlati kip Johanna Straussa, Hofburg … Odšli 
smo tudi v središče Dunaja, kjer smo si ogledali katedralo sv. 
Štefana in imeli kosilo. Na koncu smo obiskali še zabaviščni 
park Prater, kjer smo se vsi zelo zabavali. V Slovenijo smo 
prispeli v poznih večernih urah.

Učenci in učenke 9. a, 9. b in 9. c OŠ Vransko - Tabor

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR
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TeHNIšKI dAN v veLeNju
Učenci 9. a, 9. b in 9. c-razreda so imeli tehniški dan v 
Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju. 
V sredo, 3. 10. 2012, smo se učenci devetih razredov od-
pravili na tehniški dan v muzej premogovništva v Velen-
je. Ogledali smo si film o izkopavanju premoga in izvede-
li nekaj o zgodovini premogovništva. Videli smo zbirko 
strojev in opreme, ki so jo uporabljali nekoč. Odšli smo v 
črno garderobo, v kateri rudarji niso imeli omar, ampak 
so njihove delovne obleke visele s stropa. Ogledali smo si 
tudi staro rudarsko stanovanje. Zanimiva je bila rudarska 
tradicija skoka čez kožo in legenda o Barbari. Za konec 
smo si ogledali še tri Šaleška jezera (Škalsko, Velenjsko 
in Družmirsko jezero), termoelektrarno Šoštanj in rešili 
učni list.

Učenke in učenci 9. a, 9. b in 9. c OŠ Vransko - Tabor

NAjveČjI »šTRudL« NA vRANSKeM
Kar 37 učencev od 1. do 5. razreda Osnovne šole Vransko 
- Tabor se je v začetku šolskega leta prijavilo na kuharski 
krožek. Ta teden pa so z lupilci, deščicami, nožki, s strgali 
in predpasniki v torbi komaj čakali na prvo srečanje, na 
katerem smo s skupnimi močmi spekli največji jabolčni 
zavitek daleč naokrog.
Najprej so učenci olupili in naribali jabolka. Seveda so 
morali med delom žvižgati, saj drugače ne bi ostalo veliko. 
Medtem sva mentorici razvaljali in raztegnili testo, učenci 
pa so ga nadevali s skuto in kislo smetano, z naribanimi 

jabolki, mletimi orehi in lešniki, rozinami, s sladkorjem 
in cimetom. Sledilo je zavijanje največjega zavitka, nato 
pa samo še polaganje v pekač in v pečico. 
Čakanje na jabolčni zavitek smo si popestrili z urejanjem 
kuharskih zapiskov, kamor si bodo učenci pridno shran-
jevali recepte. Med peko je prijetno zadišalo po vsej šoli 
in privabilo kar nekaj gostov, najbolj veseli pa smo bili 
ravnateljice Majde Pikl. Jabolčni zavitek je bil končno 
pečen. Posuli smo ga s sladkorjem in pojedli. Res je bil 
dober.

Nataša Pečovnik

športni dan v čudovitem jesenskem vremenu
pOHOd v jAKOv dOL IN dO jAMe šKAdAvNIce

Na Osnovni šoli Vransko - Ta-
bor smo imeli jesenski športni 
dan, in sicer pohod. Prvošolci 
so odšli mimo Tabora do jame 
Škadavnice in nazaj, drugo- in 
tretješolci pa so se podali v Jakov 
dol na Plešnikov vrh in nazaj 
na Vransko mimo Riglja. Več 
o športnem dnevu sta napisali 
tretješolki.
Včeraj, 18. 10., smo imeli športni 
dan. Šli smo na pohod. Naš cilj 

je bil Plešnikov vrh. Hodili smo po gozdnih poteh. Hodili 
smo dve uri. Na Plešnikovem vrhu smo imeli malico. Na 
eni kmetiji so nam dali piškote in čaj. Jaz sem se počutila 
super. Všeč mi je bilo, ko smo hodili po gozdnih poteh. 

Ajda Cizej, 3. a 
Včeraj, 18. 10. 2012, smo imeli športni dan. Šli smo na po-
hod. Preden smo odšli, so reditelji razdelili malico. Odšli 

smo ob 8.30. Naš cilj je bil Plešnikov vrh. Z Vranskega do 
Prapreč smo hodili po cesti. Večji del poti smo hodili po 
gozdnih poteh. Po dveh urah hoda smo prišli na Plešnikov 
vrh, kjer smo se odpočili in pomalicali. Gospa Nataša nas 
je odpeljala na kmetijo, kjer nas je čakalo presenečenje 
(piškoti in čaj). Nato smo šli nazaj v dolino. Učiteljice so 
se odločile, da se nazaj domov vračamo pod Rigljem. V 
šolo smo prišli ob 12.45. Všeč mi je bilo, ko smo hodili po 
gozdu. Počutila sem se super. 

Lana Učakar,  3. a
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. NOVEMBER 2012       Številka 25/2012         

V S E B I N A 

OBJAVE 
 
1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za 
leto 2012 
 
2. SKLEP o znižanju cen programov predšolske vzgoje  
v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko 

ZAPISNIKI    
 
3. ZAPISNIK 12. redne seje Občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
4. POVABILO k obisku spletnega medijskega portala 
MojaObčina.si 
 
 
 

OBJAVE 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2012 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- ZJF 
UPN4 uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 53/10, 17/2010 in 
Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/12) je Občinski svet  Občine Vransko na 12. redni seji 
dne 30. 10. 2012 sprejel 

O D L O K  
o  rebalansu proračuna Občine Vransko  

za leto 2012 

 
1. člen 

(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2012 (Občinski Informator - Uradne 
objave Občine Vransko,  št. 8/2011 z dne  31.03.2011) 
tako, da se glasi:  

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa 
v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2012 v 

EUR 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in 
storitve 
706 Drugi davki 
  

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
  

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih      
sredstev 
  

73 PREJETE DONACIJE                      
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 
731 Prejete donacije iz tujine 
  

74 TRANSFERNI PRIHODKI                
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
 

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 
  

41 TEKOČI TRANSFERI 
410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 

          3.038.649 
 

2.433.954 
2.034.786 
1.775.527 

185.520 
73.239 

 
500 

 
399.168 
111.616 

 
852 

3700 
1000 

 
282.000 

 
162.356   
50.900 

   
111.456 

 
 
   

0   
0 

   
0   
   

442.338   
                442.338 

   
   

2.914.079   
   

894.341 
178.445 

 
29.765 

 
589.854 

64.200 
32.077 

 
1.151.687 

114.950 
536.504 

 
85.822 
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organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 
  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI               
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 
  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso PU 
432 Investicijski transferi PU  
  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 
414.411 

 
  709.245 
 709.245 

 
 

158.805 
7.333 

 
151.472 

 
124.570 

 
 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 

2012 v EUR 
IV. PREJETA VRAČILA                                
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   

750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                     
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV                             

440 Dana posojila 
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb                                                    
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki   imajo 
premoženje v svoji lasti 
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA      
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 

2012 v EUR 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                            

200.000 
       200.000  
       200.000  

   
341.802   

       341.802  
       341.802 

   
  - 17.232 

   
  
   

-141.802   

(VII.-VIII.)  
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

 
-124.570 

 
   
   

18.665  

 

 

2. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

3. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2012 
znašajo 5.000,00 EUR.« 

3. člen 

V 2. odstavku 16. člena se doda beseda kratkoročno, črta 
številka 0 EUR ter nadomesti s številko 200.000,00 EUR. 

4. člen 

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2012 (Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko, 8/2011 z dne 31.03.2011) ostanejo 
nespremenjene. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi  v uradnem 
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko.« 

Številka: 410/2011-2 
Vransko, 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

 
2. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje  
v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko 
 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-
ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in  Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet 
Občine Vransko na 12. redni seji dne 30. oktobra 2012 
sprejel 

S K L E P 
o znižanju cen programov predšolske vzgoje  v JZ OŠ 

Vransko, OE Vrtec Vransko 

 
1. člen 

Cene programov v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko se s 
1. 9. 2012 znižajo za 4,5 % in znašajo mesečno: 

a) dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane) 
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– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja: 
396,14 EUR                                            

– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja: 
358,25 EUR                                                   

b) poldnevni program (4–6 ur, zajtrk in kosilo) 

−  za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja: 
319,21 EUR                    

 
2. člen 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 6020/2012 
Vransko, 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 
 

ZAPISNIKI 

3. Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
12. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

ki je bila v torek, 30. oktobra 2012, ob 19. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov 

energije, Vransko 66a. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 

- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, 
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Nataša 
Urankar, Anton Homšak, Jože Matko, Aleksander 
Reberšek, Marjan Pečovnik, Nataša Juhart, Janez Lencl; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka 
Kramar, Rudolf Pušnik; 
- SOU računovodstvo: Mihaela Zupančič; 
- OŠ Vransko – Tabor: ravnateljica Majda Pikl; 
- ostali prisotni: Sonja Cencelj – Odbor za kmetijstvo; 
- opravičeno odstoten: Miha Pečovnik, predsednik 
Nadzornega odbora. 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri 
prisotnih vseh 11 članov Občinskega sveta, zato je seja 
sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 

Župan Občinskemu svetu predlaga razširitev dnevnega 
reda 12. redne seje z naslednjo točko: 
9. Sklep o znižanju ekonomske cene vrtca 

Točka Razno se ustrezno preštevilči in tako postane 10. 
točka dnevnega reda. 

Pripomb na predlagan dnevni red seje ni, zato sledi 
glasovanje: 
- 11 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 9. točko 
- 11 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote 

Sklep št. 201 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 12. redne 
seje z 9. točko: Sklep o znižanju ekonomske cene vrtca. 

Sklep št. 202 
Sprejme se naslednji dnevni red 12. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje z 
dne 18.09 2012  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2012  
4. Odlok  o proračunu Občine Vransko za leto 2013  
5. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014 
6. Sklep o potrditvi Pogojev in meril za vrednotenje 
programov  kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za leto 2013  
7. Sklep o potrditvi meril za vrednotenje in izbor programov 
športa v občini Vransko za leto 2013 
8. Škoda po divjadi – obravnava in potrditev sklepov 
odbora za kmetijstvo 
9. Sklep o znižanju ekonomske cene vrtca 
10. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne 
seje z dne 18.09 2012 

Pripomb na predložen zapisnik 11. redne seje ni, zato sledi 
glasovanje: 11 glasov ZA potrditev zapisnika 11. redne seje 

Sklep št. 203 
Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 18. 9. 2012 v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Aleksander Reberšek: V Občini Vransko je še vedno 
veliko makadamskih cest, ki niso asfaltirane. Naj jih 
naštejem samo nekaj: cesta proti Lesarji, Koritnik, Plešnik, 
Polšnarji, Ptic, proti Tešovi čez Brode, čez Videm… 

Zavedam se, da ima večina teh cest malo število 
uporabnikov, pa vendar so vsi krajani Občine Vransko in bi 
bilo prav, da tudi oni pridejo enkrat do asfaltne poti. Kdaj 
lahko pričakujejo asfalt? 

Nekatere npr. čez Videm in proti Tešovi čez Brode so zelo 
pomembne intervencijske in obvozne poti in bi jim bilo 
potrebno posvetiti posebno pozornost. Cesta čez Videm je 
pravzaprav edina obvozna in intervencijska pot, v primeru 
kakršne koli prireditve na trgu. 

Cesta proti Novak (Koritnik) je v zelo slabem stanju in bi 
bila potrebna obnove ali da bi vsaj namestili kanale za 
odvodnjavanje vode. 

Župan: Potrebe vsekakor so, proračunskih možnosti za 
večji obseg rekonstrukcij pa v tem trenutku ni. Trudimo pa 
se, da so te ceste prevozne in vzdrževane. Glede ceste čez 
Videm pa trenutno tečeta dva sodna postopka; sodni 
postopek za ureditev meje in sodni postopek za določitev 
odškodnine zaradi razlastitve. Dokler postopki niso 
zaključeni temeljitejše urejanje ceste ni možno.   

b) Aleksander Reberšek: Kaj je z urejanjem brežin 
Podgrajščice in Merinščice. Bregovi se usipajo naprimer pri 
Slovan in ogrožajo varnost občanov in poplavno 
ogroženost. Kdaj je bila nazadnje čiščena struga čez trg. 
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Četudi to ni v pristojnosti Občine, mora Občina poskrbeti za 
varnost svojih Občanov. 

Je občina poskrbela za vodovarstveno študijo v trgu? 

Župan: Urejanje strug vodotokov je v pristojnosti Agencije 
RS za okolje. Mi redno opozarjamo in zahtevamo 
posamezne sanacije. Tako smo zahtevali tudi ureditev 
brežine pri Slovan, nakar smo prejeli odgovor, da je le-to v 
pristojnosti obrežnega lastnika. To je družba SM Invest, ki 
je v stečajnem postopku, vendar se stečajni upravitelj ne 
odziva na naše ponudbe za odkup zemljišča. Rok za 
sprejem naše ponudbe se izteče čez dober teden, nato 
bomo v primeru ponovnega neodziva sprožili postopek 
razlastitve.   

c) Aleksander Reberšek:  Po trgu Vransko je zelo slab Wi-
Fi signal ali pa ga sploh ni. Pred leti so bila za to 
namenjena sredstva in če se ne motim tudi nekaj denarja s 
strani EU. Predlagam posodobitev opreme, ki bi zadovoljivo 
pokrila trg Vransko s signalom. 

Župan: Pogodba za petletno obdobje je potekla. V tem 
času so bili računalniki na e-točki večinoma uničeni. Če ne 
bo nobenega primernega razpisa, zaradi trenutnih zelo 
omejenih finančnih zmožnosti ne bomo šli v takšno 
investicijo. Javne ustanove v občini pa brezžično omrežje 
imajo.   

č) Aleksander Reberšek: Pri gradnji kanalizaciji v Čepljah 
pri Štiftar Miri je prišlo do vidnih poškodb na stanovanjski 
hiši v njeni lasti. Zahtevam, da Občina Vransko popravi 
poškodbe in objekt povrne v prvotno stanje ali oškodovanki 
plača odškodnino. 

Župan: Pri vsaki gradnji nosi odgovornost za gradbišče 
izvajalec del, ki mora imeti v ta namen gradbišče tudi 
zavarovano. Zato predlagam, da se gospa z zahtevo obrne 
na izvajalca del. 

d) Aleksander Reberšek: Na avtobusni postaji v Čepljah 
proti Celju je nastala večja luknja, kjer se asfalt ugreza. 
Prosim, da se nevarni del še pred zimo sanira, da ne bo 
nastala škoda še večja. 

Župan: Vzdrževalca lokalnih cest in javnih poti v občini 
Energetiko Vransko d.o.o. bomo obvestili o poškodbi. 
Sanacija bo izvedena v najkrajšem možnem času. 

e) Nataša Juhart: Ob vsakem obilnejšem deževju vodo 
poplavi most oz. cesto do Centra varne vožnje Vransko. Ali 
obstajajo kakšne možnosti, da bi se zadeva uredila? 

Župan: Gradbeno dovoljenje za most že imamo. Skušali 
bomo pridobiti sredstva na kakšnem razpisu, saj bi takšen 
most stal nekje med 200.000 in 300.000 euri. Glede na 
sprejet OPPN za novo poslovno cono bo namreč postala 
izgradnja tega mostu nujna. 

f) Janez Lencl: Kdaj se bo nadaljevala gradnja kanalizacije 
v Prekopi? 

Župan: 6. javni razpis oz. poziv za predložitev vlog iz 
naslova regionalnih razvojnih programov v letošnjem letu ni 
bil realiziran. Meseca septembra smo skupaj s štirimi 
spodnjesavinjskimi občinami (Braslovče, Polzela, Tabor in 
Prebold) kandidirali na tem razpisu in pričakujemo, da 
bomo še v letošnjem letu prejeli sklep o sofinanciranju. 

Razpisi za oddajo javnih naročil za posamezne sklope (po 
posameznih občinah) pa so že pripravljeni.  

g) Nataša Urankar: Zakaj še ni bil saniran plaz pri 
Dernulovec v Zahomcah? 

Župan: Ker plaz po ugotovitvah geologov ne ogroža 
stanovanjskih ali gospodarskih objektov ali javne 
infrastrukture, ni bil uvrščen med prioritete. Naslednji na 
vrsti za sanacijo je plaz pri Jagodič Pavlin v Stopniku, ki 
ima pozitivno recenzijo ZRMK, vendar zaradi trenutne 
finančne situacije še ni bil saniran. Sredstva za sanacije po 
naravnih nesrečah namreč zagotavlja država. Nesaniranih 
pa imamo celo še nekaj objektov po poplavah leta 2007. 

h) Nataša Urankar: Opozorila bi na velike nanose peska na 
cesti pri ge. Marinko v Zaplanini. Odsek je tudi zelo 
nevaren za promet. Morda bi bilo smiselno postaviti znak 
za omejitev hitrosti. 

Župan: Cesto redno čistimo. Težava pa je, ker je vsa 
meteorna voda speljana v cesto, saj je nihče noče na 
svojem. Na ovinku lahko postavimo znak za omejitev 
hitrosti, čeprav osebno dvomim, da bo s tem dosežen 
kakšen učinek. Opravili bomo ogled in se potem odločili o 
smiselnosti postavitve prometnega znaka. 

i) Jože Matko: Pri Vadlan na Tešovi je v soboto voda tekla 
po dvorišču. Kako bi lahko tam rešili problem 
odvodnjavanja? 

Župan: Tukaj gre za isti problem kot v Zaplanini in sicer, da 
nihče noče meteorne vode na svojem zemljišču. 
Predlagam, da se poizkusite o tem dogovoriti na vaškem 
odboru. 

j) Jože Matko: Ali bi bilo mogoče na mostu pri Zorku v 
Podgradu postaviti znak za prednost, ker je most zelo 
ozek? 

Župan: Znak bomo postavili.       

Ad3: Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za 
leto 2012 

Obrazložitev točke poda župan in odpre razpravo. K 
razpravi se priglasi Janez Lencl. Po končani razpravi župan 
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani odlok 
po hitrem postopku. Sledi glasovanje:  

- 11 glasov ZA sprejem po hitrem postopku 
- 11 glasov ZA sprejem odloka 

Sklep št. 204 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2012 
se sprejme po hitrem postopku. 

Sklep št. 205 
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko 
za leto 2012 v predloženi obliki in vsebini. 

Ad4 in ad5: Odlok  o proračunu Občine Vransko za leto 
2013 in Odlok  o proračunu Občine Vransko za leto 
2014 

Obrazložitev poda župan, ki nato odpre razpravo. K 
razpravi se priglasi Jože Matko. Razpravi sledi glasovanje: 
11 glasov ZA sprejem obeh odlokov v prvem branju 



1919

URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                Številka 25/2012 – 30. 11. 2012 

 

5 | S t r a n  

 

Sklep št. 206 
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Vransko 
za leto 2013 v prvem branju ter se posreduje v 15-dnevno 
javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 16. 
novembra 2012. 

Sklep št. 207 
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Vransko 
za leto 2014 v prvem branju ter se posreduje v 15-dnevno 
javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 16. 
novembra 2012. 

Ad6 in ad7: Sklep o potrditvi Pogojev in meril za 
vrednotenje programov  kulturnih društev in kulturnih 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 
Vransko za leto 2013 in Sklep o potrditvi meril za 
vrednotenje in izbor programov športa v občini 
Vransko za leto 2013 

Uvodno obrazložitev točke poda župan. Dodatna pojasnila 
poda direktorica občinske uprave Jadranka Kramar. Župan 
nato odpre razpravo. K razpravi se priglasi Janez Lencl. 
Sledi glasovanje:  

- 11 glasov ZA sprejem sklepa o potrditvi Pogojev in meril 
za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih 
projektov 

- 11 glasov ZA sprejem sklepa o potrditvi Meril za 
vrednotenje in izbor programov športa  

Sklep št. 208 
Sprejmejo se Pogoji in merila za vrednotenje programov  
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna občine Vransko za leto 2013 v predloženem 
besedilu. 

Sklep št. 209 
Sprejmejo se Merila za vrednotenje in izbor programov 
športa v občini Vransko za leto 2013 v predloženem 
besedilu. 

Ad8: Škoda po divjadi – obravnava in potrditev sklepov 
Odbora za kmetijstvo 

Uvodno obrazložitev točke poda župan ter preda besedo 
predsednici Odbora za kmetijstvo Nataši Urankar, ki 
Občinskemu svetu predstavi sprejete sklepe pristojnega 
odbora. Nato župan odpre razpravo, v kateri sodelujejo 
Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik, Nataša Urankar in župan. 
Razpravi sledi glasovanje: 11 glasov ZA potrditev sklepov 
Odbora za kmetijstvo 

Sklep št. 210 
Sprejmejo se naslednji sklepi Odbora za kmetijstvo, sprejeti 
na 4. redni seji odbora dne 1. 10. 2012: 

- Strokovna sodelavka občinske uprave sprejema 
prijave nastale škode, le to na kraju samem evidentira 
in s pooblastilom lastnika zemljišča škodo tekoče 
javlja lovski družini, kot upravljavcu lovišča. 

- Pooblaščeni predstavnik Občine Vransko sodeluje pri 
ocenjevanju nastale škode in pri sporazumevanju o 
povračilu le te. 

- V primeru nestrinjanja z ocenjeno škodo na prvi 
stopnji  s pooblastilom lastnika zemljišča vlaga pisno 
prijavo - škodo »Komisiji za določanje višine škode na 
kmetijskih in gozdnih kulturah«, ki je organizirana za 
posamezen LUO po Upravnih enotah.  

- V primeru nestrinjanja z oceno škode na  drugi stopnji 
v imenu  in s pooblastilom lastnika vloži tožbo na 
pristojno sodišče. 

- Za stimulacijo odstrela  prašičev  se lovcu, ki je le tega 
uplenil izplača  50 € za vsakega odstreljenega prašiča 
nad planom odstrela  za tekoče leto.  

 
Ad9: Sklep o znižanju ekonomske cene vrtca 

Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo 
ravnateljici OŠ Vransko – Tabor Majdi Pikl, ki Občinskemu 
svetu predstavi predlog za znižanje ekonomske cene vrtca 
za 4,5 % na podlagi ukrepov sprejetih z Zakonom o 
uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Sledi razprava, h kateri 
se priglasi Janez Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 11 
glasov ZA sprejem sklepa o znižanju ekonomske cene 
vrtca 

Sklep št. 211 
Sprejme se Sklep o znižanju cen programov predšolske 
vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko v predloženem 
besedilu. 

Ad10: Razno 

a) Župan Občinski svet seznani s prošnjo PGD Ločica pri 
Vranskem za ureditev gasilnega doma in dvorišča PGD 
Ločica pri Vranskem ob 80. obletnici ustanovitve društva. 

b) Župan prisotne povabi na dobrodelni koncert, ki ga 13. 
novembra v Športni dvorani Vransko organizira Rotary club 
Žalec v sodelovanju z Občino Vransko; izkupiček bo 
namenjen Dejanu Grilju in izgradnji varne hiše za žrtve 
prometnih nesreč. 

Seja je bila zaključena ob 20.50. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 30. 10. 2012 

Zapisal  
Rudolf Pušnik l. r.  
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

OBVESTILA 

4. Povabilo k obisku spletnega medijskega portala 
MojaObčina.si 
 
Vabimo vas k obisku spletnega medijskega portala 
MojaObčina.si na spletnem naslovu 
http://www.mojaobcina.si/vransko/, kjer najdete najbolj 
aktualne in ažurne novice o vsem, kar se zgodi v naši 
občini.  
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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AKCIJA V DECEMBRU:

Darilni bon

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

zAKLjuČeK zBIRALNe AKcIje OBLAČIL, 
ČevLjev, IgRAČ …

V sredo, 17. 10. 2012, je na Osnovni šoli Vransko - Tabor 
potekal zaključek zbiralne akcije.
Učenci, ki obiskujejo krožek prostovoljno delo, so ponovno 
organizirali zbiralno akcijo. 
Od 1. 10. 2012 so na zbirnih mestih v šoli Vransko, v 
podružnični šoli Tabor in v vrtcih na Vranskem ter v Taboru 
zbirali oblačila, obutev, posteljnino, igrače, športno opremo, 
posodo, spominke … Akcija je bila uspešna, saj se je nabralo 
ogromno vsega, kar so ljudje želeli podariti. 
Naši prostovoljčki so vsak dan pridno pomagali pri sorti-
ranju in shranjevanju zbranih reči in tako je bilo tudi na dan 
zaključka zbiralne akcije. Jedilnica šole na Vranskem je ob 
veliki količini zbranih reči kar naenkrat postala premajhna. 
Da bi ljudem, ki so prišli, olajšali delo, so učenci pripravili 
kotičke z napisi za lažje iskanje. Imeli smo kotiček ženskih 
oblačil, moških oblačil, otroških oblačil, igrač, čevljev, 
posode, spominkov in posteljnine. 

Na vabilo ob zaključku zbiralne akcije se je odzvalo veliko lju-
di od blizu in daleč. Učenci so pomagali ljudem pri izbiranju, 
iskanju stvari ter pri nošenju vreč. 
Veseli smo bili pozitivnih odzivov ljudi in njihovih nasme-
hov, kar nas je navdalo še z dodatno energijo. 
Ob koncu zbiralne akcije se zahvaljujemo vsem ljudem, ki 
so darovali rabljene stvari in vsem zaposlenim OŠ Vransko 
- Tabor, ki so nam pomagali izpeljati zbiralno akcijo. Posebej 
hvala aktivni ekipi prostovoljčkov, ki vsaki zbiralni akciji na-
meni veliko svojega prostega časa. 
Naša naslednja zbiralna akcija bo ponovno spomladi (pred-
vidoma v marcu ali aprilu) in vas že sedaj vabimo k sodelo-
vanju. Ob stvareh, ki jih ne potrebujete več, se spomnite na 
nas in na ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. S tem jim boste 
vsaj nekoliko olajšali življenjsko situacijo in jim polepšali 
kakšen dan. 

Tina Golob in Sanja Marn
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NE SPREGLEJtE

MIKROTuNeLIRANje v BROdeH
V sklopu izgradnje prenosnega plinovoda M2/1 
na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami je 
podjetje Vilkograd d.o.o. v Brodeh pričelo z grad-
benimi in pripravljalnimi deli za izdelavo vrtine s 
premerom 1720 mm ter dolžine 338 m.
Ob našem obisku gradbišča nam je nekaj več besed o 
tehnologiji povedal vodja projekta Damjan Štinjek. 
Dejal je, da bo to druga najdaljša vrtina v Sloveniji, 
ki se bo vrtala s tehnologijo mikrotuneliranje, ki 
poteka na način vodenega vrtanja z vstavitvijo be-
tonskih zaščitnih cevi z zunanjim premerom 1720 
mm ter potiskanjem po celotni dolžini vrtanja, na-
menjena pa je izdelavi manjših tunelov. Gre pred-
vsem za izdelavo cevovodov večjega premera (od 
150 do 3800 mm in več), pa tudi večjih dolžin, ki 

v določenih pogojih lahko presegajo tudi nekaj kilometrov. Pomembna razlika med tunelsko gradnjo ter mik-
rotuneliranjem je, da gre pri slednji za daljinsko vodene stroje (MTBM – Micro Tunneling Boring Machine), 
ki služijo potiskanju cevi v horizontalni smeri (angl.: Pipe Jacking). Omenjena tehnologija namreč temelji na 
računalniško vodenem sistemu, ki ga opravlja in nadzoruje operater iz mobilne kabine. 
Poleg vrtine v Brodeh bodo delavci podjetja Vilkograd v naši občini po tehnologiji mikrotuneliranja izvrtali še 
eno vrtino istega premera (1720 mm) in dolžine 150 m na Ločici.

Folklorna skupina Mihtin Vransko
vabi!
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NE SPREGLEJtE

UNICEVANJE GRADIVA  
Ce nimate unicevalca

dokumentov, potem se vam je 
verjetno nabralo že cel kup 
dokumentov, ki jih ne želite 
zavreci, saj vsebujejo vaše 
osebne podatke ali podatke 

druge osebe. 

Najlažja stvar, ki jo lahko storite, je, 
da prinesete dokumente v Energetiko 

Vransko d.o.o. (Vransko 66 a), kjer 
bomo poskrbeli za varen prevzem in 

termicno unicenje vaših podatkov, 
brez možnosti ponovne obnove. 

 Ne unicujemo samo 
dokumentov, ampak tudi

razlicne podatkovne 
nosilce (diski, CD-ji, 

DVD-ji, USB-kljucki ipd.). 
To zagotavljamo s 

pomocjo strokovno 
usposobljenega, odgovornega in zanesljivega osebja. Po 
vaši želji ste lahko tudi prisotni pri unicevanju gradiva. 

Cena storitve je  samo 0,10 €/kg. 
Za ostale informacije smo dosegljivi na 03 70 34 260 ali po elektronski pošti 

energetika.vransko@siol.net  
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LASTNIKOM HIšNIH LjuBLjeNČKOv
Na Vranskem je opaziti porast zapuščenih mačk in neodgovornih lastnikov psov. Apelira-
mo na lastnike mačk, naj mačke sterilizirajo/kastrirajo, v kolikor ne želijo mladičev, oz. 
poskrbijo za mladiče (jih oddajo ipd.). 
Neodgovorni lastniki psov še vedno puščajo svoje pse prosto tekati naokrog. Psi tako 
ogrožajo promet in ljudi, zlasti otroke ter ostarele, ki jih je v našem kraju veliko. Tudi 
popadljivi psi, ki so za ograjo ob pločniku, povzročajo z laježem strah in nelagodje pri 

mimoidočih. Naše sprehajalne poti so dnevno polne pasjih iztrebkov ... 
zakon o zaščiti živali zavezuje lastnike hišnih živali k določeni odgovornosti. 
11. člen: Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti 
rojstvo neželenih živali. 
Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu, nevarni pes mora biti 
opremljen z nagobčnikom. 
12. člen: Skrbniki morajo zagotoviti fizično varstvo nevarnih živali. 
15. člen: Prepovedana je izpustitev prostoživeče živali, ki je bila vzrejena s pomočjo človeka, v naravo, če ni priprav-
ljena za preživetje v naravnem okolju. 
za kršenje zakona so predpisane globe. 
Poskrbimo, da bodo v našem prelepem kraju vse živali ljubljene, njihovi lastniki odgovorni, občani pa zadovoljni. 

Nuša Križnik

BOŽIČNI pOHOd NA ČReTO

Občina Vransko in 
Planinsko društvo Vransko vabita

na 

tradicionalni božični pohod na Čreto 
v torek, 25. 12. 2012.

Zberemo se ob 17. uri pred občinsko 
stavbo. Poskrbljeno bo za topel 

obrok.

TRAdIcIONALNI 
MIKLAvŽev TuRNIR 

v OdBOjKI 
bo

v soboto, 8. 12. 2012, 
ob 10. uri 

v športni dvorani vransko.
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»Pridi, pridi, sveti Miklavž.
Tukaj smo se zbrali, 
da bi te čakali,
pesmico se učili, 
te razveselili.
Pridi, pridi, sveti Miklavž.«

NE SPREGLEJtE

dragi otroci!

zelo vesel sem bil lanskoletnega srečanja z vami v vaši farni 
cerkvi tu na Vranskem. Hvala vam za vsa dobra dela, ki ste jih z 

veseljem naredili.

Tudi letos vas bom obiskal s svojim spremstvom v vaši farni cerkvi 
v sredo, 5. 12. 2012, ob 17. uri.

Prosim vas, da mi kaj lepega napišete, narišete ali se naučite kakšno 
pesmico oz. molitvico in mi jo zapojete ali zmolite ter se podpišete 
in skupaj s poštnino (prvi in drugi otrok v družini vsak po 8 
evrov, za tretjega, četrtega ... ni potrebna poštnina, risbica pa) 
oddate v nabiralnik po sveti maši v nedeljo, 25. 11. in 2. 12. 2012, 
ali pa v trgovini "Šventner", kjer bo nabiralnik na razpolago vse do 
prve adventne nedelje, 2. 12. 2012.

Prosim vas, da ste s pošto točni, ker imam kar veliko veselega dela.

Kmalu nasvidenje.

sveti Miklavž
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Cena vstopnice: 8 EUR

prodaja vstopnic: 
poslovalnice BRGLEZ  in 1 uro pred koncertom v Športni dvorani Vransko

ŠPORTNA DVORANA VRANSKO
NEDELJA, 16. 12. 2012,

ob 16. uri

VELIKI 
BOŽI^NO-NOVOLETNI

KONCERT
ORKESTRA ZARJA

iz Šoštanja
z gosti

Boris KOPITAR
Vlado KRESLIN

ansambel GOLTE

NE SPREGLEJtE
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NE SPREGLEJtE / IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE

zAdNje LeTOšNje ROMANje 
ŽupNIje vRANSKO

Zadnjega letošnjega romanja sredi oktobra se je 
udeležilo kar lepo število romarjev, saj sta izpred farne 
cerkve Vransko peljala dva avtobusa. Prva postaja je 
bila Slomškova Ponikva. V rojstni hiši Antona Martina 
Slomška smo si ogledali muzejsko zbirko ter multivizijo 
o danes blaženem škofu. V baročni cerkvi na Ponikvi 
je g. župnik Turinek opravil sv. mašo. Sledila je kratka 
vožnja do Šentvida pri Grobelnem, kjer stoji zanimiva 
cerkvica sv. Vida, ki je ob obnovitvi in razširitvi ceste 
izgubila kapelo. V Šmarju je romarje pričakalo slastno  
kosilo. Sledil je vzpon mimo kapel na Kalvarijo, ogled 
cerkve sv. Roka, ki so jo okrasile pridne roke naših pred-
nikov, ter nato še večernice. V Šmarju smo obiskali tudi 
farno Marijino cerkev. Romanje se je zaključilo s pesmijo 
v šmarski župnijski kleti.

80 LeT 
pgd LOČIcA pRI vRANSKeM 

Bliža se novo leto in s tem čas praznovanj. 
Gasilci PGD LOČICA pa smo zavihali 
rokave in začeli s pripravo praznovanja 

80 let društva.

praznovali bomo 18. 5. 2013.
Predvidoma ob 18h bo Florjanova maša,

ki jo bo daroval Izidor Pečovnik-Dori.

Po maši bo sledila velika vrtna veselica. 
Gasilci pa vas prosimo, da nam

prisluhnete in pomagate ter si vzamete čas 
in praznujete z nami.
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

Kd vRANI vRANSKO

Članska košarkarska sezona 2012/13 je že v polnem teku. 
Vrani smo jo začeli nadvse uspešno, z dvema zaporednima 
zmagama. V prvem krogu smo na gostovanju premagali 
ekipo Slovenske Konjice, ki je še v lanskem letu nasto-
pala v 2. slovenski košarkarski ligi. V drugem krogu pa 
smo bili na domačem parketu boljši od Janč iz Ljubljane, 

ki so prav tako lanskoletni drugoligaš. V november smo 
vstopili nekoliko slabše, saj smo izgubili na težkem gosto-
vanju v Novem mestu proti ekipi Krka mladi. 
V tekmovanju Pokal SPAR pa nam je žreb namenil ekipo 
Rogaška Chrystal, ki v 1. SKL še ne pozna poraza in tako 
smo se lahko le dostojno upirali. Letošnja sezona se bo 
zaključila šele sredi aprila 2013, do takrat pa bomo od-
igrali kar 22 tekem, 11 v domači dvorani na Vranskem 
(ob sobotah ob 19.00 uri). 
S tekmami pa so že zaključili mlajši Vrani - selekcija U-14, 
ki se je od septembra do sredine novembra borila na tek-
mah za vstop v 1. SKL. To jim sicer ni uspelo, vendar so 
pokazali velik napredek v igri od lanske sezone. Čakajo 
nas še tekme v tekmovanju Mini pokal SPAR. V klubu pa 
smo začeli tudi s šolo košarke za najmlajše. 
Treningi za učence in učenke OŠ Vransko - Tabor (od 1. 
do 4. razreda) potekajo ob ponedeljkih in sredah od 15.00 
do 16.00 ure. Za več informacij me pokličite na tel. 031 
858 257 (Žan).

Žan Ocvirk

NK vRANSKO uSpešeN TudI z NAjMLAjšIMI
Po selekciji starejših dečkov U-14 so po odigrani zadnji 
tekmi jesenskega dela prvenstva jesenski naslov potrdile 
tudi selekcije mlajših in starejših cicibanov - U-8 in U-10. 
Selekcija U-10 je v Velenju slavila zmago s 7 : 0 in tako 
potrdila viden napredek v letošnji sezoni. Tudi selekcija 
U-8 je kljub porazu z 1 : 2 zadržala prvo mesto in tako 
zaključila uspešno jesen. 
Obema selekcijama se je pred pričetkom sezone pridružilo 
nekaj novih fantov, tako da skupaj trenira trenutno 30 
otrok, oboji pa so glede na prejšnjo sezono pokazali 
precej boljšo igro, pa tudi na treningih fantje vadijo zelo 
zavzeto. Z delom v zimskem času bomo prekinili le med 
božično-novoletnimi prazniki, drugače pa bo vadba še 
naprej potekala v dvorani, kjer bomo svoje znanje še na-
dgradili in kar se da dobro pripravljeni pričakali nadalje-
vanje prvenstva v začetku aprila 2013. 
Vabimo vse, ki bi se nam radi pridružili, da obiščejo enega 
izmed treningov, kjer se bomo dogovorili vse potrebno. 
Več informacij na spletni strani www.nkvransko.si in na 
omrežju Facebook.

MLAdI NOgOMeTAšI NK vRANSKO jeSeNSKI 
pRvAKI

Po končanem jesenskem delu v ligi starejših dečkov, let-
niki 1998, 1999 in 2000, smo lahko v NK Vransko več 
kot zadovoljni. Naša ekipa je s prednostjo šestih točk os-
vojila naslov jesenskega prvaka v 2. ligi starejših dečkov 
- skupina B. Varovanci trenerja Marjana Štrumblja st. so 
z zavzetim delom na treningih in z dobrimi igrami na 
tekmah še enkrat pokazali, da gre za odlično generacijo, 
ki je povrhu vsega še številčna. Ekipa namreč šteje kar 26 
igralcev, tako da je pogled na treningih na vse te mlade 
fante zares enkraten. So na dobri poti, da se po koncu 
rednega dela s prvouvrščenimi iz skupine A borijo za 
prvaka 2. lige in s tem za uvrstitev v 1. ligo. Zato bodo 
tudi ob koncu tekmovanja nadaljevali z vadbo v dvorani, 
načrtujemo nastopanje na nekaj turnirjih, pred začetkom 
nadaljevanja prvenstva konec marca 2013 pa bodo odi-
grali še nekaj trening tekem.
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TedeN KARITAS 26. 11. - 2. 12. 2012
V motu letošnjega tedna 
Karitas "Veselje v sožitju" 
sta vsebovani dve besedi: 
SOŽITJE, ki pomeni 
skupno življenje ali bolje 
so-življenje, v katerem so 
prisotni skladni medse-
bojni odnosi in resnično 
prizadevanje za skupno 

dobro, ter VESELJE, ki ga kot radost, navdušenje, dobro 
razpoloženje in počutje ... iščemo vsi. 
 Župnijska Karitas Vransko vas vabi: 
•	 v četrtek, 29. 11., in v petek, 30. 11., od 18. ure dalje 

na delavnico izdelovanja adventnih vencev, ki bo v 
Našem domu. Adventni venci bodo na razpolago v 
soboto na stojnici pred trgovino Tuš ter na adventno 
nedeljo po vsaki sveti maši. Zbrani darovi so namen-
jeni za družine v stiski v naši župniji; 

•	 v nedeljo, 2. 12., k praznovanju nedelje Karitas ob 
10. uri v farni cerkvi. Po sveti maši vas vabimo na 
skromno pogostitev pred cerkvijo. Vabljeni ste tudi, 
da v cerkvi darujete v košaro prehrambene izdelke za 
ljudi v stiski; 

•	 v dvorano Golovec v Celje v sredo, 28. novembra 
2012, ob 20.00 na tradicionalni, 22. dobrodelni kon-
cert Klic dobrote za družine v stiski. Organizatorja 
koncerta sta Slovenska karitas in RTV Slovenija.

AKTIvNOSTI pgd vRANSKO v OKTOBRu IN 
NOveMBRu

Za nami je oktober, ki za gasilce predstavlja mesec požarne 
varnosti. Ta mesec smo še posebno aktivni na področju 
strokovnega izobraževanja, preventivnega ukrepanja ter 
dela z mladino. 

Tako smo se že pred začetkom oktobra začeli pripravljati 
na kviz gasilske mladine. Najprej smo tekmovali na nivo-
ju občine Vransko in se uspeli z dvema ekipama uvrstiti 
na kviz Gasilske zveze Žalec, ki je potekal v Taboru. Ekipi 
sta se odlično odrezali. Še posebej ekipa pripravnikov v 
sestavi Nika Verdelj, Nejc Ropas ter Luka Slapnik z os-
vojenim 2. mestom. Na nivoju Savinjsko-Šaleške regije 
so v Preboldu zopet osvojili drugo mesto in se uvrstili na 
državni nivo kviza Gasilske mladine Slovenije, ki bo 24. 
novembra v Cerknici. Srečno! 

Udeležili smo se gasilske vaje, ki je potekala znotraj GPO 
Vransko na gospodarskem poslopju na Tešovi. 
Sodelovali smo tudi na vaji GZ Žalec in Prebold, kjer je 
uspelo 350 gasilcem z motornimi brizgalnami čez hribe in 
doline napeljati več kot 4,5 km cevovoda do vrha Homa. 
Namen vaje je bil, da v ekstremnih primerih zagotovimo 
dovolj gasilne vode na nedostopnem terenu, kar nam je 
tudi uspelo. 
Opravili smo preventivni pregled vseh hidrantov na 
območju PGD Vransko. Tako so se z lokacijami hidrantov 
seznanili naši novi člani, poročilo delovanja hidrantov pa 
smo posredovali na občino. 
Prav tako nismo pozabili na najmlajše. Naše delo in opre-
mo smo predstavili najmlajšim iz vrtca na Vranskem. 
Novembra smo bili priča močnemu deževju in nevar-
nosti poplav v naši občini. Preventivno smo kontrolirali 
nevarnejša območja, a na srečo v naši občini ni prišlo do 
prehudih posledic poplav kot drugje po Sloveniji. 
Konec novembra smo v gasilskem društvu organizira-
li piknik gasilske mladine. Najprej smo se odpravili 
v Športno dvorano Vransko, kjer smo se zabavali ob 
športnih igrah in druženju, nato pa nadaljevali s piknikom 
in z družabnimi igrami v gasilskem domu. 
Mesec požarne varnosti smo zaključili zelo aktivno, z 
raznimi aktivnostmi smo nadaljevali tudi v novembru, 
prav nič počivanja pa ne bo tudi v naslednjih mesecih. 
Nadaljujemo z izobraževanjem in vzdrževanjem opreme 
ter operativne pripravljenosti. 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV
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pRIRedITve v deceMBRu:
•	 torek,	4.	december	2012,	ob	11.	uri:	Literarno druženje v Našem domu
•	 torek,	18.	december	2012,	ob	18.	uri:	Božična pravljična ura z ustvarjalnico

in vendar je včasih toliko besed v kamnu in toliko 
tišine v ljudeh. Tišine, ki je tako slepa, ko jo zagledaš v 
očeh, tako glasna, ko jo spoznaš v molku, tako globoka 
v gubah okrog nemih ustnic, da zaboli. Ne bi verjeli, 
koliko tišine zmoremo, ko ne bi vedeli, kaj vse se nam 
dogaja, a ne povemo. Plast za plastjo se v nas useda 
življenje, a preden utegnemo krikniti od usedline dne-
va, je tu že nov dan. Preveč je vsega. Hudega, dobrega 
in lepega. V tišini je vse, a tudi na papirju je marsikaj … 
Za vas smo izbrali vsebine, ki bodo morda dale glas tis-
temu tihemu v vas. Vabimo vas, da se nam pridružite v 
šesti sezoni branja za bralno značko odraslih Savinjčani 
beremo 2012/2013, ki jo začenjamo na dan slovenskih 
splošnih knjižnic, 20. novembra 2012. 
Četudi ste vsako leto z nami, postanete član naše bralne 
značke z v p i s o m v katerikoli enoti Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec. Teh je enajst (www.zal.sik), 
tako imate več kot dovolj možnosti za vpis, knjige pa si 
lahko sposojate v vseh enotah. Izposojni rok je 21 dni, 
a vas prosimo, da knjige vrnete takoj, ko jih preberete. 
Tako bodo imeli tudi drugi možnost, da preberejo, kar 
želijo. Tudi letos vam svetujemo, da si knjige, ki jih 

boste želeli prebrati, rezervirate; s tem boste zapisani v 
čakalno vrsto.  
Ob vpisu boste prejeli zgibanko, na kateri so zapisi 
vseh izbranih vsebin letošnjega branja. Enako zgibanko 
boste našli tudi na domačih straneh naše knjižnice. 
Želimo, da vam bo uspelo prebrati čim večji del izbora, 
vsekakor pa morate prebrati najmanj pet del. Meseca 
aprila vas bomo z dopisom spomnili, da se branje bliža 
zaključnemu srečanju. Na posebnih listih boste zapisali 
misli o knjigah, ki se vas bodo najbolj dotaknile, ki bodo 
zbudile vašo tišino. Zapise boste oddali v eni od enot 
knjižnice. Meseca maja boste povabljeni na zaključno 
srečanje, njegova vsebina pa naj ostane skrivnostno 
pričakovanje. 
Le nekaj naslovov knjig, ki vam jih ponujamo v branje: 
Bebo, Pijevo življenje, Pobliski, Koliko si moja?, Polnoč 
ves dan, Gottland, Angel pozabe, Vonj po dežju na Bal-
kanu, Balada o Snegoročki, Zmaj ali kraljična, Dekla 
Ančka, Dekle, ki bi raje bilo drugje, Med tisoči bi te 
spoznala, Bio-soproga ...

Svet ne premore toliko kamna, da bi vanj vklesal vse hrepenenje človeštva. In le dvoje rok imaš in eno samo 
srce.

Mila Kačič 

6. SezONA BRALNe zNAČKe zA OdRASLe 
SAvINjČANI BeReMO 2012/2013 

Spoštovani, 

Naši najmlajši obiskovalci knjižnice so v torek, 20. 
novembra, ob soju sveč in žepnih svetilk, prisluhnili 
zgodbici Petelinje in pavje, v kateri pride do nepotreb-
nega spora med dvema, ki se rada šopirita. Petelinu in 
pavu šele preizkušnja odpre oči, da ugotovita „čeprav 
sta si različna, sta skupaj res odlična“.

peTeLINje IN pAvje, 
pravljična ura s poustvarjanjem 
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BRGLEZ d.o.o.
P. E. : »PRI PEK«

Vransko 17, 3305 Vransko
T: 03 703 30 38

www.vransko-brglez.si

Vabljeni v trgovino PRI PEK
od ponedeljka do sobote od 6 - 13 ure

Obilo slastnih piškotov, slaščic in čokoladnih izdelkov, 
ter pekovskih dobrot za lepe, doživete in nepozabne praznike.
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15% popust na vse izdelke lastne proizvodnje, 
razen tort po naročilu

Kolektiv Brglez
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Naj vam prihajajoči prazniki ogrejejo srce in vas ponesejo z optimizmom v novo leto.


