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Jože Žnidaršič daroval kri 151-krat
Območna organizacija Rdečega križa Žalec je v prostorih Zdravstvenega doma Vransko pripravila letošnjo prvo od desetih krvodajalskih akcij za Splošno bolnišnico Celje, transfuzijski
od-delek. Akcije se je udeležilo 93 krvodajalcev, s čimer so bili zadovoljni tako organizatorji kot
izvajalci. Še posebne pozornosti je bil deležen Jože Žnidaršič iz Stopnika pri Vranskem, ki je
tokrat kri daroval 151-ič, kar je rekord Spodnje Savinjske doline.
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
zgodilo, da so ga poklicali na pomoč tudi v celjsko bolnišnico.
Tone Tavčer
Božični koncert MePZ A Cappella Petrovče
V začetku januarja nam je s koncertom božičnih pesmi spomin
na praznične dni zbudil mešani pevski zbor A Cappella Petrovče.
V cerkvi sv. Mihaela na Vranskem so s spletom slovenskih in tujih božičnih pesmi popestrili sobotni večer.
Mešani pevski zbor A Cappella Petrovče deluje že devetnajsto leto. Vodi ga uveljavljeni zborovodja in priznani skladatelj
Blaž Rojko. Za vso koordinacijo, nastope in še kaj pa skrbi naša
sokrajanka Damijana Podbregar, ki je tudi predsednica zbora.
Zbor ime Petrovč pogosto ponese v tujino. Gostoval je v Švici, na
Madžarskem, v Srbiji, na tekmovanjih v Benetkah, Olomoucu,
Bratislavi, Samoborju in Splitu, kjer je beležil tudi opazne rezultate. Slednji so pevcem v ponos in potrditev njihovega predanega in trdega dela.
Sezona 2012/2013: v oktobru se je zbor na povabilo JSKD OI
Žalec kot reprezentativni zbor udeležil seminarja dirigentov
v Žalcu, novembra pa je sodeloval na 5. koncertu Petrovčani

Petrovčanom. Višek njihovega jesenskega dela sezone pa je bil
23. november, ko so v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu
sodelovali v kulturnem programu na osrednji državni proslavi ob dnevu Rudolfa Maistra, ki jo je posnela tudi Televizija
Slovenija. 8. marca zbor čaka veliki koncert s Slovenskim oktetom, prav tako v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Po nekaj letih se je zbor odločil, da se poslušalcem predstavi
z božičnim programom, ki ga sedaj uspešno predstavlja po
različnih cerkvah na širšem celjskem področju in katerega smo
bili deležni tudi na Vranskem.
Ob koncu koncerta so spregovorili tudi predsednica KD Vransko Mateja Novak, predsednica MePZ A Cappella Petrovče
Damijana Podbregar, zborovodja Blaž Rojko in domači župnik
Jože Turinek ter se zahvalili vsem, ki so sodelovali pri pripravi
koncerta, ter vsem obiskovalcem, ki so si vzeli čas in skupaj z
njimi uživali v prijetnem večeru.
Mateja Novak

NEDELJSKI POHOD ČLANOV ŠRD LOČICA
Športno rekreativno društvo Ločica se je v nedeljo, 6. 1.
2013, povzpelo na vaški hrib Rigl, kjer so se člani vpisali
v knjigo obiskovalcev. Zavedamo se, da so nedeljski sprehodi zdravo rekreativno gibanje, ki je še posebej pomembno v zimskem času. Sprehodi so tudi lepa priložnost za
druženje s prijatelji in z naravo.
Vabimo vse občane, da se nam na nedeljskih pohodih
pridružijo.
Člani ŠRD Ločica
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Silvestrski pohod
Tudi v letu 2012 so si planinci Planinskega društva Vransko zadali, da bodo zadnji dan v letu preživeli aktivno
in v naravi. Odločili so se za pot Mozirje-Čreta-Vransko.
Zbralo se je 12 pohodnikov. Do Črete so hodili po evropski pešpoti (E6) in jo premagali v štirih urah.
V koči na Čreti jih je že pričakovala oskrbnica Nina, ki
je poskrbela za topel obrok. Po daljšem postanku jih je
čakal le še spust v dolino do Vranskega.
To je bil 2. silvestrski pohod zapored in upamo, da bo
postal tradicionalen.
Mateja Remic
ZAHVALA
24. decembra se je v trgu Vransko odvijala uprizoritev
živih jaslic. Prireditev je bila zelo lepo obiskana, sama
scena jaslic pa še lepša kot prejšnje leto, kar gre zahvala
članom FS Mihtin Vransko.

Seveda pa brez sponzorjev ne gre. Najlepša hvala vsem,
ki ste nam pomagali na takšen ali drugačen način. Tokrat
ste bili naši sponzorji:
• Občina Vransko - oglaševanje, izdelava plakatov, vino
• Gostišče Slovan - prostor, elektrika
• ZKTŠ Vransko - ozvočenje
• KZ Vransko - skladiščenje ograje
• gospod župnik - blagoslov, vino
• družina Jošt - bale slame
• družina Papinutti - traktorski prevozi, pomoč pri
izdelavi, prostor, koledarji
• Slava, Marjan Škrabar in družina Reberšek - stojnica
• Žaga Felicijan - rezan les
• Slavka in Milan Lebeničnik - bale slame
• Pevska skupina Solo
• Rafko Novak - ovce
• Aleksandra Kranjc - izposoja oslice
• Ivan Grašinar - koruznica
• Rok Pogačnik - ozvočenje
• Ivi Jerman - fotografiranje
• Sandi Pikelj - fotografiranje
• Joži Pavlič - osvetlitev
• Andrej Pečovnik, Matevž Gorenšek - pomoč pri
izdelavi scene
• Mirko Razboršek - vino
Vsem vam in vsakemu posebej še enkrat najlepša hvala.
FS Mihtin Vransko
Uspešna pri odbojki
V Novi Gorici je od 3. do 7. januarja potekal kvalifikacijski turnir za uvrstitev na evropsko prvenstvo za kadetinje (letnik 1996 in mlajše). Članica slovenske kadetske reprezentance je tudi naša občanka, Katja Mihevc
iz Brodov, sicer članica ženskega odbojkarskega kluba
iz Braslovč, ki uspešno nastopa v 2. državni odbojkarski ligi. Dekleta so prikazala odlično igro in se s petimi
zmagami kot prvouvrščene iz svoje skupine uvrstile
na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki bo konec marca
v Srbiji ter Črni gori. Katji in soigralkam čestitamo in
jim želimo veliko uspeha na prihajajočem evropskem
prvenstvu.

Katja Mihevc, številka 10
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NA SONČNEM ENODNEVNEM SMUČARSKEM
IZLETU V KATSCHBERGU
V nedeljo, 13. 1. 2013, se je 46 smučarjev podalo v
smučarsko središče Katschberg v organizaciji ZKTŠ
Vransko. V Sloveniji je že snežilo, nas pa so pričakali lepo
sončno vreme, dolge proge in čudovita smuka. Vse to je
nekatere tako navdušilo, da so se že prijavili na smučanje
v Mokrine/Nassfeld, ki bo 2. 2. 2013. Vsem, ki niste šli
zraven in ste oklevali, je lahko žal.

Božična pravljica
Z Glasbeno skupino M.J.A.V.
Najprej je ritem. Ritem srca. Potem se rodi melodija. S pričakovanjem, z ljubeznijo, z divjim veseljem,
občudovana se prebuja v življenje. Potem jo položimo
v toplo zibelko in jo zibljemo. Tako jo varujemo, dokler
ne poleti. Saj pesem mora leteti. Leteti na krilih upanja,
na krilih domišljije, na krilih želja.
Glasbena skupina M.J.A.V. je v petek, 28. 12. 2012, v
cerkvi sv. Mihaela na Vranskem poskrbela, da je pesem
poletela in nas ponesla v božično pravljico. Dekleta
Maša, Jasmina, Ani in Veronika so s prepletanjem slovenskih in tujih božičnih in ljubezenskih pesmi v nas
obudile čarobnost božiča in ogrela naša srca.
Mateja Novak

Pravljična ura: Najboljši božič
V božični zgodbi smo spoznali malo miško Emilijo, ki
je svojo hiško skrbno pospravila, saj je bil do božiča le
še en dan. Spekla je jabolčno pito z lešniki in pripravila medeni napitek. Tako težko je že čakala praznični
dan. Potem pa so njeni prijatelji nenadoma potrebovali
pomoč. Ko je ustregla prav vsakemu, razdelila vse dobrote in okraske, je le še sladko zaspala. A prijatelji so
se zjutraj vrnili in skupaj so postavili božično drevesce.
Miška Emilija je žarela: »Božič sploh ne bi bil pravi
božič brez vas, mojih dragih prijateljev!«
Da so bili prazniki še posebej čarobni, smo tokrat izdelali novoletne voščilnice in okraske.
Valerija Jerman
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NEPREDVIDLJIVI IZ BRASLOVČ ZMAGOVALCI
24. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA
MLADINA IN GORE
V soboto, 12. januarja 2013, je na OŠ Vransko - Tabor
potekalo že 24. državno tekmovanje Mladina in gore.
Največ znanja so pokazali tekmovalci ekipe Nepredvidljivi iz Braslovč (OŠ Braslovče, Planinsko društvo
Braslovče) in prepričljivo zmagali. Jubilejno 25. tekmovanje Mladina in gore bo tako drugo leto v Braslovčah v
Savinjski dolini.

Skrita gosta Marija in Andrej Štremfelj

Na Vranskem se je na tokratnem državnem tekmovanju Mladina in gore pomerilo 25 najboljših skupin iz vse
Slovenije, ki so se na regijskih tekmovanjih 10. novembra 2012 najbolj izkazale. Tekmovanje Mladina in gore
je vedno organizirano pod okriljem Mladinske komisije
PZS, soorganizatorji zaključnega, torej državnega tekmovanja, pa so tokrat prvič Planinsko društvo Vransko,
Občina Vransko in Osnovna šola Vransko - Tabor, od
koder prihajajo lanskoletni zmagovalci. Soorganizatorja
sta bila še Zavod za šport RS Planica in Planinska zveza
Slovenije.
Po izjemno zanimivem kulturnem programu (mentorica
Danijela Jeršič, scena Ina Gržina), v katerem so sodelovali
učenci OŠ Vransko - Tabor, njihov zbor (zborovodkinja
Katja Florjančič, spremljava na klavirju Polona Miklavc),
učenke izbirnega predmeta sodobni ples in plesalca
Larisa Peklar ter Tomaž Vadlan (mentorica Mira Les) in
nekdanji učenec OŠ Vransko - Tabor na harmoniki Alen
Premk, so nadebudne mlade pozdravili v imenu organizatorjev predsednik PD Vransko Anton Sitar, predsednik

Mladinske komisije PZS Matej Ogorevc in ravnateljica
OŠ Vransko - Tabor Majda Pikl. Uspešno tekmovanje,
sproščeno druženje in varen korak tudi v prihodnje pa
so jim zaželeli še župan Občine Vransko Franc Sušnik,
vodja Interesnih programov Uroš Vidmajer in Brigita
Čeh, vodja državnega tekmovanja Mladina in gore, ki je
sodelujočim prebrala tudi pravila tekmovanja.
A mladi, polni znanja in željni izzivov, so že komaj čakali,
da začnejo pisati težko pričakovane teste, na katerih bi
pokazali znanje, ki so ga pridobivali na planinskih pohodih in skozi celoletno (ali večletno) delo v planinskih
krožkih. Državno tekmovanje Mladina in gore je bilo
tokrat v znamenju 100-letnice organiziranega gorskega
reševanja na Slovenskem, ki so jo Gorska reševalna zveza
Slovenije in Planinska zveza Slovenije praznovali skupaj v
letu 2012. O 100-letnici sta spregovorila gorska reševalca
Dušan Polajnar in Ljubo Hansel, vsi tekmovalci z mentorji pa so si v družabnem delu ogledali tudi odličen film
Klic z gora.
Najboljših 9 skupin se je uvrstilo v finalni del tekmovanja.
Za naslov državnih prvakov so se potegovali člani naslednjih ekip: Radgončani (PD Gornja Radgona), Nepredvidljivi (OŠ Braslovče, PD Dobrovlje Braslovče), Mulci
izpod Vremščice (OŠ Košana, PD Postojna), Štrki (PD
Matica Murska Sobota), Bohinjski gamsi (OŠ dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, PD Srednja vas v Bohinju), Planinoholiki (PD Vipava), Gorske deklice (OŠ
Orehek Kranj, PD Kranj), Divji arli (OŠ Žiri, PD Žiri)
in Planinske muhe (OŠ Idrija, PD Idrija). Finale je bil
res napet, mladi planinci (od 6. do 9. razreda) so morali
pokazati veliko gorniškega znanja, tudi praktičnega, kar
pa nobenemu ni delalo preglavic.

Zmagovalna ekipa NEPREDVIDLJIVI iz Braslovč z mentorico
Ireno Kumer

Zmaga je odšla v Braslovče, kjer bo naslednje leto že 25.
državno tekmovanje Mladina in gore.
Zmagovalci so za prvo mesto prejeli udeležbo na planinskem taboru v organizaciji Mladinske komisije PZS, vse
najboljše skupine pokale in medalje, ostali pa praktične
nagrade.
Prav gotovo bo mladim planincem najbolj ostala v spominu podelitev priznanj, nagrad in pokala.

Prve tri ekipe s predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom in
koordinatorico tekmovanja Brigito Čeh
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Zmagovalci Valentina Drešček, Lucijan Semprimožnik,
Miha Kragl, Klemen Jernejc in njihova mentorica Irena
Kumer svojega veselja niso mogli skriti, o samem tekmovanju na Vranskem pa so povedali: »Zelo smo veseli in
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presenečeni nad našim uspehom, sicer pa mislimo, da si
ga zaslužimo, saj smo vse leto garali, se učili, se pripravljali na ta izziv. Ni nam žal ur, ki smo jih preživeli s prizadevno mentorico. Sicer pa je bilo tekmovanje odlično
organizirano, za kar gre zahvala koordinatorici državnega
tekmovanja Brigiti Čeh, Zlatki Bukovec in vodstvu OŠ
Vransko - Tabor.«
Med odmoroma v finalu so razglasili tudi najboljše na
likovnem natečaju in nagrajenca nagradnega vprašanja o
skritem gostu, ki sta tokrat bila kar dva, in sicer alpinista,
zakonca Andrej in Marija Štremfelj, ki sta se kot prvi zakonski par na svetu povzpela na vrh Everesta. V kratkem
pogovoru sta med drugim povedala, da v gore zahajata
zaradi njihovih lepot, pohvalila sta delo mentorjev in prizadevnost mladih planincev in jim položila na srce, naj
znanje, ki ga pridobivajo na tak način, uporabijo, ko bodo
sami v planinah in naj radi zahajajo v gore še naprej, saj za
težkim vzponom pride vedno nagrada – prelep razgled.
Na likovnem natečaju so 2. nagrado prejeli Štrki iz Murske Sobote, 1. pa Nevenka Dovžan iz Tržiča.
Za popotnico ob vrnitvi ekip v domače kraje je predsednik PZS Bojan Rotovnik vsem skupaj v jubilejnem letu
ob 120-letnici organiziranega planinstva na Slovenskem
zaželel, da svoje bogate tekmovalne izkušnje in znanje
O 24. državnem tekmovanju
Mladina in gore so razmišljali
24. državno tekmovanje so zaznamovali tudi pomembni
gostje, ki so o tekmovanju izrazili svoje mnenje.
Predsednik Planinskega društva Vransko Anton Sitar:
»Vesel sem množice mladih planincev, zaradi katere ni
skrbi za planinstvo. Naše društvo dela že 43 let. V tem
času smo veliko storili za razvoj planinstva. Današnja
prireditev je krona uspeha, ki ga nismo pričakovali. Zelo
veliko pozornosti posvečamo mladim, za kar gre posebna
zahvala mentoricam na šoli in vodstvu šole, ki to dela
podpira že vsa ta leta. To tekmovanje bo zapisano v kroniki planinskega društva, ker bo podkrepilo to, da smo
pravilno delali. Želim, da odidete z Vranskega s prijetnimi vtisi in kot zmagovalci vsi, se še kdaj vrnete in prehodite dobro označene planinske poti do koče na Čreti
in drugje. Vsem srečno po planinskih poteh in varen korak.«
Vodja Interesnih programov Uroš Vidmajer: »Vesel sem,
da je državno tekmovanje v domačih logih. Moje srce bije
za planine, gore. Oče me je motiviral za šport in planine,
s tem živim. OŠ Vransko je ena reprezentativnih šol, zato
se vsem zahvaljujem za sodelovanje: ravnateljici, koordinatorici Brigiti Čeh, Občini Vransko, PD Vransko.«
Franc Sušnik - župan Občine Vransko: »Mirno lahko
rečem, da delim z vami veselje ob današnjem državnem
tekmovanju. Zavedamo se pomembnosti takih dosežkov,
zato je ekipa Planšarjev z naše šole že prejela najvišje
občinsko priznanje. V občini smo naredili še korak naprej
in v celoti financiramo športnega pedagoga na razredni
stopnji. To so dobre naložbe, ki se obrestujejo v najvišjih
dosežkih. Želim vam, da potreba po gibanju v naravi nadomesti slabe razvade, različne zasvojenosti, posebej z
računalnikom. V naravi se neprimerno več dogaja.«

mladi planinci prenesejo v resnično življenje, hkrati pa
je čestital vsem, ki so prišli do državnega tekmovanja,
še posebej pa zmagovalcem. Zahvalil se je prizadevnim
mentorjem, ki prenašajo svoje bogate izkušnje in znanje
na mladi rod.
Koordinatorica tekmovanja Mladina in gore Brigita Čeh
je bila s potekom tekmovanja prav tako zelo zadovoljna,
saj je vse potekalo kot po maslu in na visokem nivoju,
mladi pa so pokazali izredno veliko gorniškega znanja,
ki ga bodo lahko uporabili v praksi. Pohvalila je organizatorje - šolo in planinsko društvo z Vranskega, ki sta
pri organizaciji odlično sodelovala. Seveda pa je vse že
povabila na regijska tekmovanja: »Vsem sodelujočim velika zahvala, vsem tekmovalcem pa: na svidenje jeseni na
regijskih tekmovanjih in leta 2014 na 25. državnem tekmovanju Mladina in gore v BRASLOVČAH.«
Gostitelja, OŠ Vransko - Tabor in PD Vransko, sta se
skupaj s številnimi prostovoljci odlično izkazala. Mladim in njihovim mentorjem sta pripravila zares prijeten
in nadvse družaben dan, ne samo izvrstno organizirano
državno tekmovanje. Takega dneva zlepa ne pozabiš, so si
bili enotni tekmovalci.
Marija Završnik
Ravnateljica šole Majda Pikl: »Naša ekipa je uresničila
svoje dolgoletne sanje in lani osvojila prvo mesto, zato
se danes vsi skupaj nahajamo v tej lepi dvorani na Vranskem, kamor vas je pripeljala ljubezen do narave … Za
vso pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujem: Občini
Vransko, Planinskemu društvu Vransko, Gasilskemu
društvu Vransko, Planinski zvezi Slovenije, delavcem šole

Koordinatorica tekmovanja Brigita Čeh v pogovoru z županom
Občine Vransko Francem Sušnikom

in vsem sponzorjem, ki so pripomogli, da je tekmovanje
tako dobro potekalo.«
Zlatka Bukovec, soorganizatorica tekmovanja in mentorica planinskega krožka na OŠ Vransko - Tabor:
»Pred državnim tekmovanjem so bila tekmovanja na treh
področjih, kjer so se pomerile ekipe različnih regij. Glede
na število točk se je uvrstilo 26 ekip na državno tekmovanje, med drugim tudi naši dve ekipi, starejša in mlajša.
Skupaj smo predelovali gradivo. V veliko pomoč pri predelovanju gradiva in tudi sicer so bili člani Planinskega
društva Jure Marko, Petra in Aljaž Kolar.
Za nas pa je bil tudi izjemno velik zalogaj soorganizacija 24. državnega tekmovanja Mladina in gore. Nismo si
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predstavljali, da je tako tekmovanje tako zahtevna stvar.
Povedati moram, da nam je bila v izjemno pomoč koordinatorica tekmovanja Brigita Čeh, ki v tej vlogi že 10 let
vodi tekmovanje, dobro je vpeljana v to delo, pozna vse
pasti … Imeli smo kar tri sestanke pred tekmovanjem, na
sam tekmovalni dan pa še četrtega.

Ustvarjalca filma v pogovoru

V dvorani

Pri sami izvedbi je sodelovala skoraj cela šola. Izredno
podporo smo imeli v vodstvu šole, ki se je dogovarjalo
z Občino, pomagali so gasilci, v veliko pomoč je bila
Občina, ki je financirala uporabo telovadnice, kulturnega
doma in dodala nekaj nagrad … Sicer pa so bile nagrade
večji problem. Morali smo jih pridobiti sponzorsko.«
Nastala je izredno lepa publikacija 24. državno tekmovanje Mladina in gore (urednice Barbara Pertinač,
Skrb za starejše
Začelo je teči osmo leto, odkar je Naš dom sprejel prve
stanovalce. Ko z zadovoljstvom s sodelavkami pripravljamo poročila o delu za preteklo leto, ne moremo mimo
ključnih dogodkov, ki so oblikovali naš vsakdan.
Veliki napori, ki smo jih vlagali v izgradnjo in uporabnost nove depandanse, so z blagoslovom v marcu dosegli
vrhunec. Ker pa vsebino novi hiši dodajo le ljudje, smo
z zasedbo vseh posteljnih kapacitet šele začutili pravi
blagoslov te hiše. S številnimi aktivnostmi so se naši
stanovalci zabavali, ustvarjali, se učili, družili, razvajali,

Polona Učakar, Zlatka Bukovec, likovna oprema učenci
z mentorico Ino Gržina). V njej so izjave lanskoletnih
zmagovalcev (Žana Dolarja, Davida Pauliča, Tjaše Pikel,
Nine Dolar) ter nagovori ravnateljice Majde Pikl, župana
Franca Sušnika, predsednika PD Vransko Antona Sitarja,
predsednika PZS Bojana Rotovnika, predsednika mladinske komisije PZS Mateja Ogorevca, koordinatorice
tekmovanja Mladina in gore Brigite Čeh, mentorice planinskega krožka na OŠ Vransko - Tabor Zlatke Bukovec.
Prav tako iz publikacije izvemo, katere ekipe so se uvrstile
na državno tekmovanje in kakšen je bil urnik tekmovanj.
Na zadnji strani so našteti vsi sponzorji.
Marija Završnik

dodajali nove vsebine in skupaj z delovno terapevtko
poskrbeli za pestrost in razgibanost v Našem domu. V
starem delu smo na novo oblikovali gospodinjsko skupino, s stalno prisotnostjo socialnih oskrbovalk, ter ji
tako dodali nov smisel in namen. Nekaj teh vsebin že
pet let naše zaposlene dnevno odnašajo tudi s sabo na
domove starejših soobčanov. Cilj, ki smo ga želeli doseči
v letu 2012, je bil notranji mir vseh, ki dnevno, tedensko,
mesečno, letno prihajajo k nam živet, delat, se zdravit in
žal tudi umirat. Le naši stanovalci lahko povedo, če smo
cilj dosegli.
Že v zgodnjejesenskem času smo začeli snovati načrte
za leto, ki je pred nami. Moči smo, poleg rednega dela,
pričeli usmerjati na dve področji: v delo na človeškem
potencialu ter v povečano skrb za okolje. Ker je prihodnost domov za starejše v postopnem preoblikovanju v
negovalne oaze ter oskrbne skupnosti, bosta to naša
aktualna projekta. Okolju, kjer živimo, se bomo pričeli
približevati na način kupovanja živil v neposredni okolici, z zeliščarstvom in lastnim vrtom. Velike količine
odpadkov bomo s stiskanjem zmanjšali ter z uporabo
sončne energije še manj obremenjevali naše okolje.
Še vedno so naša vrata široko odprta vsakemu, ki želi
s stanovalci deliti trenutek svojega časa. Za te drobne
trenutke boste zagotovo tudi vi v zameno dobili notranji
mir. Postanite naš prostovoljec.
Mojca Hrastnik
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ZGODILO SE JE ...
Silvestrovanje za stanovalce
Našega doma
Minil je čarobni praznični čas, čas praznikov in veselja.
Poslovili smo se od starega leta in nazdravili novemu.
Tudi za stanovalce Zavoda sv. Rafaela smo v četrtek, 27.
decembra, pripravili silvestrovanje. Zbrane sta najprej
pozdravila direktorica Mojca Hrastnik in župan Občine
Vransko Franc Sušnik. Vsem sta v novem letu zaželela veliko zdravja, osebne sreče in medsebojnega razumevanja.
Ko sta se gosta poslovila, smo pričeli z igranjem novoletne
tombole. Bilo je napeto, vroče, vsak je z zanimanjem zrl v
svoj listič s številkami. Tisti, ki boljše vidijo, so pomagali tistim, ki vidijo slabše. Skupaj smo odštevali, koliko
številk še imamo do zmagoslavja. Prvo in drugo nagrado sta prejela gospoda - Jožef Kropivšek prvo in Franc
Gorišek drugo nagrado. Žensko čast je s prevzemom
tretje nagrade rešila Alojzija Pirnat. Ostali poraženci so v
dar dobili drobno pozornost. Ker je bilo žrebanje precej
napeto, smo se dogovorili, da bomo z igranjem tombole
nadaljevali vsak drugi četrtek. Sledil je ples ob domači
glasbi. Vmes pa smo se posladkali z domačimi slaščicami
in nazdravili s pravim kuhanim vinom ali prazničnim
čajem. Čas je prehitro minil. Z nasmeški na obrazu smo
zaključili druženje.

Postavitev božičnega drevesca in jaslic
v Zavodu sv. Rafaela
Prišel je tisti težko pričakovani čas – čas, ko postavimo
praznična božična drevesca. S stanovalci smo se tega
opravila lotili skupaj. Eni so pridno pomagali, drugi so bili
le opazovalci. Vsi pa smo se strinjali, da smo delo odlično
opravili.

Najprej smo sestavili drevesce. Odločili smo se za umetno – dalj časa je lahko v uporabi, ne potrebujemo vsako
leto ponovno v gozd po novo žrtev in iglice se ne bodo
razsipale po vseh hodnikih. Za okrasitev smo porabili
izdelke iz slanega testa, ki smo jih sami naredili. Pravo
popestritev so naredile posušene limone, pomaranče in
grenivke. Tisti poseben čar dajo drevescu lučke. Seveda pa
ni drevesca brez jaslic. Zraven smo položili posušen mah
in borovničevje. Zdaj pa se sprehajamo po domu in s ponosom opazujemo naši pravi božični drevesci v mansardi
starega dela in pritličju novega dela.
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ZGODILO SE JE ...
NEKOČ JE BILO
Pust
Čas, ko mrzla zima prepušča mesto prijaznejši pomladi,
je bil na Slovenskem dober razlog za številna praznovanja.
Začetek novega naravnega in kmetovalskega cikla je najbolj
veselo zaznamoval pust.

je bilo v kuhinjah bolj toplo kot kateri koli drugi čas v letu,
saj so se gospodinje bale, da se jim testo ne prehladi. Krafelci
se niso pekli na olju, ampak na masti od sala. To je najboljša
mast pri zakolu svinje. Gospodinje so se rade pohvalile,
kako so krafelci kipnjeni in pravilno rjavo zapečeni, saj so
naše mame v to peko vložile veliko ustvarjalne ljubezni.
Prišel je nov čas. Le redke gospodinje še pečejo doma. Raje
se odločijo za odlične KROFE V PEKARNI. Če bi še živela
moja mama in bi me vprašala: »Vlado, kaj imaš rajši - krof
ali krafelce?« bi ji sigurno rekel: »Mama, tvoji krafelci so
najboljši.«
Vlado Rančigaj

Pustovanje ni pomenilo samo dobrodošlega obdobja razbrzdanega veseljačenja, temveč je v svojih izvornih oblikah
temeljilo na vrsti poganskih magičnih prvin, s katerimi so
ljudje skušali vplivati na naravo.
Pustno praznovanje se je začelo na pustno soboto, končalo
pa na pustni torek. Povezano je bilo z maskiranjem in
s spremljajočimi navadami in šegami, ki družbeni red
obrnejo na glavo. Če je bilo pustovanje včasih povezano z
vaškimi običaji, se je to spremenilo v organizacijo karnevalskih sprevodov in plesov v maskah.
Tudi na Vranskem je v tradiciji organizacija pustnega karnevala. Točnega datuma prvega karnevala se ne spomnimo.
Moja trditev je bila, da je bil pustni karneval leta 1964. Ko
pa sem pri svojem prijatelju gledal zgledno urejen album,
sem našel fotografijo vranskega karnevala, pod katero je
napisana letnica 1957. Moj spomin se je izostril, saj sem
se spomnil, da sem na tem karnevalu, ki ga je organizirala takratna Ljudska tehnika, sodeloval, pisal sem namreč
napise. Karnevale smo organizirali vsa ta leta in v njih izoblikovali tradicionalni lik za Vransko, in sicer pustni generali VRANARJI. Ta maska vstopa v slovenski prostor ob bok
maskam, kot so ptujski KORENTI, cerkljanski LAUFARJI,
ŠKOROMATI iz Brkinov in maskam z drugih večjih karnevalov. Na naših karnevalih sodelujejo Rokovnjači iz Lukovice, korenti s Ptuja, Boj se ga iz Mozirja in številne godbe
na pihala ter skupine iz Savinjske doline, Zasavja, Tuhinjske
doline. Karneval je največji v Savinjski dolini in bo potekal
letos na pustno soboto ob 14. uri po trgu Vransko.
Pust je, kot čas pred krščanskim postom, tudi obdobje izobilja jedače in pijače, zato pravimo, da je "mastnih ust". Za
pust je tradicionalno, da se pečejo krofi, za kosilo pa se je
skuhalo nekaj prekajenega in pripravila krompirjeva solata.
Voda, v kateri se je kuhalo prekajeno meso, pa se je pojedla
kot "suha župa". V njej so se zakuhali "farfelci" ali pa "vliti
nudlci". Ko sem prebiral slovensko kuharico znane FELICITE KALINŠEK, je v njej kar 12 receptov za KRAPE, v
Savinjski dolini pa smo poznali krafelce. Ti so bili manjši od
čudovitih Brglezovih krofov in niso bili polnjeni z marmeladnim nadevom. V katero koli hišo si prišel na pustni torek,
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Na fotografijah so prikazane uniforme Vranarjev skozi čas

ZGODILO SE JE ...
Z ŽENO SE NISVA NIKOLI POLJUBILA, IMELA PA SVA SE ZELO RADA
Pogovor z Radom Kapusom, ki februarja praznuje 90 let
Imel sem zelo dober posluh in pri šestnajstih letih so me
peljali na avdicijo na orglarsko šolo v Ljubljano. Pel sem
celo sopran in ker sem bil zelo droben, je g. Premrl rekel,
če bi še počakal eno leto. S tem sem se takoj strinjal, ker
mi v Ljubljani ni bilo všeč. Potem se je začela vojna in tudi
naslednje leto ni bilo nič z orglarsko šolo.
Vojna je grobo posegla v življenje. Kako je potem
potekala vaša učna in poklicna pot?
Leta 1940 sem se šel učit k znanemu krojaču Doriju
Pečovniku na Tešovo. Tam sem delal od šestih zjutraj do
desetih zvečer. Bilo je veliko dela, tako da je imel še pet
pomočnikov. Delal pa nisem samo v šivalnici, ampak sem
bil zraven pri vseh kmečkih opravilih. O tem sem napisal
tudi pesem. Verjetno sem tako kot za petje imel talent tudi
za krojenje in iglo, saj sem se po nemški reviji Ruthschau
sam naučil zelo dobro krojiti hlače, za kar me je celo mojster Dori pohvalil in rekel: »Ja, kako si pa to naredil?«

Rado s citrami

Naj začnem s komplimentom - Rado Kapus niti slučajno ne
kaže svojih let. Nasmejan in iskriv sogovornik, ki imena in
datume zadnjih devetdesetih let stresa iz rokava hitreje kot
burja jesensko listje z vej. Mimogrede zapoje pesem, dve,
tri in navihano kot otrok vpraša: »A pokažem?« In že skoči
po citre, zgoščenko … ko želi besede podkrepiti z dokazi.
Že tako topel in res nadvse prijazen sogovornik se še bolj
razneži, ko beseda nanese na pokojno ženo in njune otroke
in vnuke. Pri skoraj devetdesetih ga mučita le nespečnost in
visok pritisk, ki ju odganja s pomočjo tablet. Ja, res je neverjeten, Rada Kapusa bi morali predpisovati kot tableto za
voljo do življenja. In zdravniki bi imeli veliko dela s predpisovanjem le-te.
Kdaj in kje ste ugledali luč sveta?
Rodil sem se 21. 2. 1923 v Jakovem Dolu, pri Brdovlan po
domače (Ločica pri Vranskem, op. a.) kot predzadnji od
šestih otrok. Bili smo štirje bratje in dve sestri.
Kako se spominjate otroštva?
Za vedno me je zaznamovala nesreča, ko sem bil star leto
in pol. Otroci smo takrat nosili srajčke, tudi fantje, vijak
na »geplu« za mlatenje žita me je zagrabil za srajčko in mi
raztrgal desno nogo. Eno leto mi je iz noge tekel izcedek.
Ker v bolnišnici v Celju takrat še niso imeli rentgena, so
šele v Trbovljah ugotovili vzrok izcedka, ki so ga odpravili, a za celo življenje sem ostal invalid.

Pri Doriju sem delal zelo dolgo, a ker so bili takrat časi,
kakršni so pač bili, mi je na koncu komaj uredil, da so mi
priznali 28 let delovne dobe. Nato sem delal še tri leta v
Inde, da sem se lahko upokojil po uradno 31 letih delovne
dobe, čeprav sem v resnici delal 43 let. Upokojil sem se
leta 1983.
Lahko povem tudi to, da nisem izkoristil niti dneva dopusta v pravem pomenu besede. Vsako leto sem mesec
dni, namenjen dopustu, pomagal bratom in sestri, ki so
se poročili na kmetije, pri košnji. Začenjali smo ob štirih
zjutraj in delali ves dan. To sem počel leta in leta, dokler
se niso pojavile kosilnice. Me je pa to zelo utrdilo, zato
sem od takrat precej lažje preživljal zime.
Da ste vojno preživeli, kot ste jo, ste morali biti precej
iznajdljivi, saj vam brez tega kljub invalidnosti ne bi
bilo prizaneseno.
Leta 1944 je od Nemcev prišel odlok, da se mora od vsake hiše javiti en moški za čiščenje jarkov. Pri hiši je bilo
šest moških, a vsi nesposobni, tako da bi morala v tem
primeru našo hišo zastopati ženska. To se mi je zdelo neprimerno, zato sem se javil prostovoljno. Peljali so nas v
Podčetrtek. Delo je bilo res težko, ne bi ga mogel dolgo
opravljati. Zato sem šel k zdravniku in tako bil uradno
oproščen tega dela.
Zanimiva je bila tudi izkušnja s skrivanjem partizanov
doma in tem, kako sem jim na božič po snegu in nato po
potoku nesel kosilo, da sem zabrisal sledi.

Kljub temu sem kasneje vsak dan hodil v šolo in nazaj
domov peš štiri kilometre v eno smer. Bil sem droben in
slaboten in ko sem v prvem razredu enkrat zaspal ob poti,
so se odločili, da nekaj časa preživim pri teti v Preboldu.
Tako sem prvi razred osnovne šole končal tam.

Kasneje je poziv za čiščenje jarkov dobil brat, a je mama
rekla, naj grem jaz. Šel sem kar na njegovo ime, a tokrat
me je rešilo žganje, ki sem ga imel s sabo. Spet so nas peljali v Podčetrtek in že prvi dan sem se javil za pregled
pri zdravniku. Nemški vodja nas je vse, ki smo se javili
za pregled, najprej ozmerjal za lenuhe. Ponudil sem mu
žganje. Rekel je, naj počakamo do jutra, zjutraj pa smo po
pregledu vsi lahko odšli domov.

Spomnim se tudi, da sem v šoli vedno nastopal. Na vsaki
prireditvi sem pel ali recitiral. Nekje v petem razredu pa
sem imel tega dovolj in sem se uprl. Potem so mi dali mir.

Teh dogodkov je bilo še veliko. Kljub vsemu sem bil po
vojni, leta 1950, zaradi verskega prepričanja štiri mesece
in pol zaprt v celjskem zaporu Stari pisker.
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ZGODILO SE JE ...
Kje pa ste spoznali ženo?
Ker sem toliko časa preživel pri Doriju, sem se zagledal
v njegovo sestro. Leta 1946 sem imel zasenčena pljuča in
sem bil nekaj časa doma. Ko sem lahko, sem jih obiskal v
delavnici. Micka je imela migreno in je ležala, njena sestra pa je rekla, naj jo grem pogledat. Ko sem prišel v sobo,
me je vprašala, kako je. Odgovoril sem ji: »Dolgčas mi je,
ker imam tebe rad.« Ta stavek je bil povod in takrat sva se
dogovorila o najini ljubezni, ki sva jo zelo dolgo skrivala.
Nikoli v življenju se nisva poljubila, ne pa tako kot danes,
ko se kar javno kažejo.
Nikoli do poroke?
Ne, z ženo se nisva nikoli poljubila, imela pa sva se zelo
rada. Poročila sva se 30. aprila 1951.
Potem so prihajali otroci, koliko jih imate?
Na Tešovi, kjer sva živela še eno leto po poroki, se je rodila hči Marjana, ki je danes poročena v Kranju. Nato smo
se preselili v to hišo na Vranskem, ki smo jo delali skupaj
s Pečovniki in naj bi bila namenjena delavnici. Dori se je
nato poročil v Brode, nas pa so »dali« v to hišo, ki jo je
bilo potrebno urediti, pozidati stene. Spomnim se, kako
smo pozimi vsi spali v kuhinji, edinem toplem prostoru. Zvečer sem nasul premog na ogenj, zjutraj pa so bila
kuhinjska vrata tako zamrznjena, da sem jih komaj odprl.
Na Vranskem so se nama rodili po vrsti še Andrej, Branka in Frane. Branka in Frane živita v ZDA. Imam devet
vnukov. Vsi so zelo glasbeno nadarjeni.
Že prej ste omenili, da sta se imela z ženo zelo rada. Ko
je zbolela, ste tudi vzorno skrbeli zanjo. Še vedno vidim, kako ste jo vsak dan z vozičkom vozili na sprehod.
Štirinajst let je bila nepokretna, kap jo je zadela po levi
strani. Dvanajst let sem zanjo skrbel sam, zadnji dve leti
mi je pomagala Pečovnikova Marjanca. Zadnji dve leti ni
mogla več sama brati. Spomnim se, kako sem ji tik pred
smrtjo postregel z zajtrkom. Kavo je popila, za kruh pa je
rekla, da ne bo šlo. Ko je popila, sem le toliko odšel stran
od postelje, da sem zalil božično zvezdo. Ko sem se vrnil,
je bila mrtva. Umrla je leta 2004.
Veri se niste nikoli izneverili, zelo ste dejavni tudi v
cerkvi. Kaj vse ste oz. še počnete?
Bil sem ključar, mežnar, orglar, izdajam vizitke ob smrtnih primerih, vedno sem pomagal pri obnovi (spomnim
se, kako sva z g. Rutarjem klesala star omet), odklepam
in zaklepam cerkev. Ko še ni bilo elektrike, je tudi žena
hodila vsak dan peš s Tešove zvonit večernice. Pa tudi
kurjač sem bil. Vse, kar je bilo potrebno. Zjutraj po potrebi še ministriram.
Še vedno pojete na pogrebih. Kdaj ste začeli?
Ko je bil župnik g. Grmič. Ni imel posluha, tako sem vedno tekel s Tešove, ko sem vedel, da je kak pogreb. Ko je
moral odpeti, sem vedno pritegnil, da se ni slišalo, kako
poje. Za to me ni nikoli nihče prosil, nikoli pa se mi tudi
nihče ni zahvalil. Drugače pa na pogrebih pojem že preko
šestdeset let, trenutno z moškim zborom.
Poleg cerkvenega petja vam je blizu tudi ljudska pesem. Veliko ste jih tudi napisali. Po kom imate ta dar?
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Steno kuhinje krasijo slike vseh otrok in vnukov

Pesem je bila pri nas vedno prisotna. Mama je pela zelo
lepo, zmogla je zapeti celo bas. Oče je tudi pel, a ne tako
kot mama, je pa kakšno pesem napisal. Tako sem dobil
od vsakega nekaj. Leta 1955 so nas tri brate prišli snemat
iz Ljubljane. V enem dnevu smo posneli 62 pesmi, a niso
kasneje zaradi politike nikoli nobene predvajali.
Enkrat sem želel preko celjskega radia s svojo pesmijo
čestitati g. Grmiču ob osebnem prazniku. Nato sem ob
tej priložnosti posnel kar devet pesmi, ki so jih poslušalci
množično izbirali za čestitke in pozdrave naslednja dva
meseca.
Leta 1964 smo se trije bratje predstavili na prireditvi
Pokaži, kaj znaš. Za to priložnost sem napisal pesem
Pozdrav domovini. Ko sem hodil delat na Tešovo, sem
v mislih skoval pesem, zvečer pa sem jo doma, ko so šli
ostali spat, zapisal in uglasbil. Navadno sem za vsako
priložnost napisal pesem.
Ste jih pa kar precej rešili pred pozabo, saj ste posneli
zgoščenki.
Z nečaki smo res posneli dve zgoščenki. Na eni so ljudske pesmi, na drugi pa moje lastne. Preseneča in jezi me
samo to, da jih na Radiu Ognjišče nočejo vrteti.
Igrate na citre, prej ste omenili orgle. Igrate še na kateri
inštrument? Igrate po notah ali po posluhu?
Samo po posluhu, saj nimam niti ure glasbene šole.
Uglasbil sem tudi petdeset svojih pesmi, prva uglasbena
je bila Slovenci, vi premislite …
Najprej sem igral na očetove citre na 16 strun, nato na
kitarske, ki sem jih neko nedeljsko dopoldne prinesel
domov, jih uglasil, popoldne pa že igral nanje. Po vojni
pa sem za takratnega tisočaka in pol kupil še koncertne
citre, ki jih je imel g. Golc od neke učiteljice, ki je zbežala
z Vranskega.
Na orgle igram ljudske pesmi, a ne med petjem.
Leta 1945 sem kupil frajtonarico, spomnim se, da sem
nanjo igral na poroki ženinega brata Jožeta. Vem, da sem
se z Jakovega Dola do Vranskega peljal »frejhand«, saj
sem celo pot igral na harmoniko.
Nekaj let kasneje pa sem kolo zamenjal še za klavirsko
harmoniko.

ZGODILO SE JE ...
Tuja vam ni niti politika. Ste še vedno član NSi?
V času osamosvajanja sem na prigovarjanje Naceta Polajnarja na Vranskem organiziral prvi odbor krščanskih
demokratov. Ob ustanovitvi je bilo sedemdeset članov iz
cele Savinjske doline, kar je bilo daleč naokoli največ. Bil
sem prvi predsednik, ker pa je bilo vse več sestankov in
poti, nisem pa imel avtomobila, sem mesto predsednika
prepustil Ladu Reberšku. Danes je predsednik OO NSi
njegov sin, sem pa še vedno član. Me pa danes marsikaj
jezi, saj tistim, ki so se borili za samostojno Slovenijo, kar
naprej mečejo polena pod noge.
Živite s sinom Andrejem. Kako pa poteka vaš vsakdan?
Vstanem nekaj pred pol šesto, saj ob pol šestih odklepam
cerkev. Nato berem ali v toplejših mesecih igram citre. Ob
pol sedmih v cerkvi molimo rožni venec do prve svete
maše, ki se je udeležim vsako jutro. Dopoldne grem včasih
na sprehod do pokopališča, saj zaradi sape dlje ne morem.
Vsak dan skuham kosilo, ki ga z Andrejem pojeva ob 12.
uri. Nato pospravim in zadremam za petnajst minut, pol
ure, vedno sede za mizo, nikoli v postelji. Po-poldne delam
na vrtu ali napišem kakšno pesem. Okrog 18. ure zaklenem cerkev, zvečer gledam dnevnik, nato se ob 20. uri po
skypu pogovarjam z Branko in njenimi. To počnemo vsak
večer pol ure do uro, razen če Branka ni prosta. Spat grem
med 21.30 in 22. uro.
Še kaj zašijete?
Lani sem še redno krojil, zdaj le izjemoma, saj so mi v zadnjem letu oči tako opešale, da iglo zadenem bolj iz navade. Težave imam posebno s črnimi stvarmi. Popravim še
kakšno konfekcijo, kaj večjega pa ne več.

je vodil oz. v njih sodeloval, pesmi, ki mi jih je zapel in zaigral na citre … ostale le moj privilegij.
Kot zanimivosti, ki ju je poudaril, naj zapišem le še, da je kar
štirinajstkrat romal peš na Brezje, med romanjem na Trsat
pa so se ustavili v Lovranu, da je namočil nogo v morje.
Drugače ni bil na morju nikoli.
Poslovila sem se s kančkom slabe vesti, saj sta s sinom
imela zaradi tega pogovora kosilo uro in pol kasneje kot po
navadi. Ko me je nepričakovano objel v slovo, sem vedela, da
mi ni zameril.
Tanja Goropevšek
OBISK BOŽIČKA
Božiček se je tudi letos oglasil na Vranskem in obdaril
vse najmlajše otroke. Obdarovanje je potekalo v petek,
21. decembra 2012, v Športni dvorani Vransko. Najprej je
za veselo razpoloženje poskrbel škratek Mema s plesnoglasbeno animacijo, nato pa so otroci priklicali Božička,
ki jim je razdelil darila.
Na prireditev je bilo povabljenih 244 otrok v starosti od
0 do 6 let (rojeni v obdobju 2006-2012), ki imajo stalno
ali začasno prebivališče v občini Vransko. Med njimi
je tudi 40 otrok iz ostalih občin, ki obiskujejo vrtec na
Vranskem. V ta namen je Občina Vransko namenila
3000 evrov.
Božičku je ostalo še nekaj daril, ki jih otroci ali njihovi
starši ob predložitvi vabila lahko dvignejo v pisarni za
družbene dejavnosti v Športni dvorani Vransko.

Kako pa boste praznovali častitljivih 90 let?
V kulturnem domu pripravljamo srečanje, kjer bomo
zapeli nekaj mojih pesmi, v nadaljevanju pa predvsem
ljudske. Najraje imam, ko se ljudje družijo in veselijo ob
petju. Zelo se veselim obiska svojih iz Amerike. Hoteli so
me presenetiti za rojstni dan, zdaj pa sem jih s to prireditvijo presenetil jaz.
Gospod Rado mi je povedal še veliko več. Zanimivih zgodb
njegovega dolgega življenja je najmanj za cel Občinski informator, a prostor je omejen. Tako bodo tiste zgodbe o otrocih, aretaciji Dorija in njegove žene, pevskih zasedbah, ki jih
Delavnica gasilk GPO Vransko
V občini Vransko smo gasilke GPO Vransko dejavne
tudi na drugačne načine. Vsako leto se pred prvo adventno nedeljo zberemo na adventni delavnici. V soboto,
1. 12. 2012, smo se ob 19. uri zbrale v gasilskem domu
na Ločici pri Vranskem gasilke iz PGD Ločica in PGD
Prekopa. Najprej smo se seznanile z materialom, ki smo
ga prinesle s sabo, nato pa smo pričele z izdelovanjem
venčkov. Vsaka si je po svoji zamisli izdelala venček, ki ga
je potem odnesla domov. Malo smo se tudi posladkale in
nazdravile ob uspešni izdelavi.
Zaključile smo z mislijo, da se kmalu sestanemo še na
kakšni delavnici.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
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ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT

ABONMA 2012/2013
V mesecu februarju vas vabimo na naslednjo prireditev:

GLEDALIŠKI ABONMA
sobota, 16. 2. 2013, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko
PRILOŽNOSTNI ZDRAVNIK
Gledališče KD sv. Mihaela Grosuplje

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET

V soboto, 2. 2. 2013, ZKTŠ Vransko organizira
enodnevni smučarski izlet z Vranskega
v smučarsko središče MOKRINE/NASSFELD
(1300 m-2020 m).
Cena na osebo: · odrasli/mladina: 45 evrov
		
· otroci (1998-2006): 25 evrov
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.
Resnost prijave je plačilo rezervacije 15 evrov.
Priporočamo tudi, da si uredite zdravstveno zavarovanje Axa asistenca (Boris Križnik, 041 783 902).
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.
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TEČAJ SMUČANJA ALI
BORDANJA/DESKANJA NA SNEGU
NA GOLTEH
Čas: v zimskih počitnicah od 18. 2. 2013 do 22. 2.
2013 za osnovnošolce in otroke, letnik 2007, 2008
in 2009
Cena je 125 evrov (za otroke, letnik 2008 in 2009) in 180
evrov za osnovnošolce (drugi otrok iz iste družine ima
30 % popust na tečaj) in vključuje prevoz, smučarsko
karto, 15-urno strokovno vodenje na snegu - tečaj,
topel napitek vsak dan, varstvo oz. nadzor, zaključno
tekmovanje, nagrade, spominska darila. (Otroci,
mlajši od 5 let, ne potrebujejo smučarske vozovnice.)
Tečaj bo potekal od ponedeljka do petka. Odhod z
Vranskega ob 7.00 in povratek med 13.30 in 14.00.
Minimalno število prijavljenih je 10 oseb.
Na voljo je tudi izposoja smučarske opreme: 39 evrov
(smuči/bord oz. deska za sneg, smučarski čevlji, palice,
čelada, očala).
Prijave zbiramo do 14. 2. 2013.
PRIJAVE IN INFORMACIJE: v pisarni ZAVODA
ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO
v Športni dvorani Vransko, telefon: 03 703 12 10 ali
041 238 749.

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 31. JANUAR 2013
VSEBINA

Številka 27/2013
Seja se je pričela v sredo, 19. decembra 2012, ob 11. uri, in
končala v četrtek, 20. decembra 2012, ob 12. uri.

ZAPISNIKI

• Potrditev dnevnega reda:

1. ZAPISNIK 8. korespondenčne seje Občinskega sveta

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprememba cene storitve javne službe oskrbe s pitno
vodo za omrežnino za vodomer DN13

2. ZAPISNIK 9. korespondenčne seje Občinskega sveta

Rezultati glasovanja so bili sledeči:

Občinski
svetnik/-ca

Glasoval/-a
(DA / NE)

Dan in ura
glasovanja

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

OBVESTILA

Bogataj Anica

NE

-

-

Homšak Anton

DA

20. 12. 2012; 06:55

ZA

Juhart Nataša

NE

-

-

Kokovnik Ivan

DA

19. 12. 2012; 20:04

ZA

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

NE

-

-

Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti
potrditve sklepa o znižanju cene storitve javne službe
oskrbe s pitno vodo za omrežnino za vodomer DN 13,
katerega je skupščina JKP Žalec d.o.o. sprejela na 41. seji
dne 17. 12. 2012.

Pečovnik
Marjan

DA

20. 12. 2012; 12:20

ZA

Rančigaj
Vladimir

DA

20. 12. 2012; 09:00

ZA

S sklepom Občinskega sveta št. 135 je bila omrežnina za
vodomer
DN
13
določena
v
višini
2,7764
EUR/vodomer/mesec. Skupščina JKP Žalec d.o.o.
predlaga Občinskemu svetu, da se cena zniža na 1,6744
EUR/vodomer/mesec.

Reberšek
Aleksander

DA

20. 12. 2012; 11:31

ZA

Sedeljšak
Justin

DA

20. 12. 2012; 08:39

ZA

Omrežnina je del cene javne službe oskrbe s pitno vodo, ki
vključuje stroške javne infrastrukture. Znižanje cene
omrežnine je posledica predlagane porazdelitve plačila
omrežnine za skupno infratrukturo, ki sicer poteka po
območju občine Vransko, preko katere pa se oskrbujeta s
pitno vodo tudi občini Braslovče in Polzela. Glede na
strukturni delež porabe vode po občinah le-ta znaša za
občino Vransko 29%. Razlika med že sprejeto in
predlagano ceno za vodomer DN 13 tako znaša 1,1020
EUR/vodomer/mesec.

Urankar Nataša

NE

-

-

Seja je potekala po elektronski pošti.

Ad1: Sprememba cene storitve javne službe oskrbe s
pitno vodo za omrežnino za vodomer DN13

3. POVABILO k obisku spletnega medijskega portala
MojaObčina.si

ZAPISNIKI
1. Zapisnik 8. korespondenčne seje Občinskega sveta
ZAPISNIK
8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 19. 12.
2012 od 11. ure do 20. 12. 2012 do 12. ure.

1|S tr a n

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo šest od
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 231
Sprejme se naslednji dnevni red 8. korespondenčne seje:
1. Sprememba cene storitve javne službe oskrbe s pitno
vodo za omrežnino za vodomer DN13

Številka 27/2013 – 31. 1. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu
sklepa:
Občinski svet Občine Vransko potrdi ceno storitve javne
službe oskrbe s pitno vodo za omrežnino za vodomer DN
13 v višini 1,6744.

2. Zapisnik 9. korespondenčne seje Občinskega sveta
ZAPISNIK
9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od srede 9.
1. 2013 od 17. ure do petka 11. 1. 2013 do 10. ure.

Rezultati glasovanja so bili sledeči:

Občinski
svetnik/-ca

Glasoval/-a
(DA / NE)

Dan in ura
glasovanja

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti
dopolnitve Načrta razvojnih programov 2011-2014. V
skladu z javnim razpisom je potrebno v roku 14 dni od
dneva objave izbranih projektov na portalu MzIP v fizični
obliki predložiti vse dokumente oziroma listine iz Obrazca
št.2a: Izjava o dokumentaciji; med drugim tudi dokument o
zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o
veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega
je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano
obdobje izvajanja operacije. V kolikor prijavitelji v
predpisanem roku ne bodo dostavili manjkajoče
dokumentacije, jih bo ministrstvo iz razpisa izključilo ter
pozvalo naslednje, ki so po merilih za ocenjevanje vlog
dosegli zadostno število točk.

Bogataj Anica

NE

-

-

Homšak Anton

DA

20. 12. 2012; 06:55

ZA

Juhart Nataša

NE

-

-

Kokovnik Ivan

DA

19. 12. 2012; 20:04

ZA

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

NE

-

-

Seja je potekala po elektronski pošti. Seja se je pričela v
sredo, 9. januarja 2013, ob 17. uri in se je končala v petek,
11. januarja 2013, ob 10. uri.

Pečovnik
Marjan

DA

20. 12. 2012; 12:20

ZA

• Potrditev dnevnega reda:

Rančigaj
Vladimir

DA

20. 12. 2012; 09:00

ZA

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2011-2014

Reberšek
Aleksander

DA

20. 12. 2012; 11:31

ZA

Sedeljšak
Justin

DA

20. 12. 2012; 08:39

ZA

Urankar Nataša

NE

-

-

Občinski
svetnik/-ca

Glasoval/-a
(DA / NE)

Dan in ura
glasovanja

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

Rezultati glasovanja so bili sledeči:

Bogataj Anica

DA

9.1.2013; 18.43

ZA

Rezultat glasovanja: 6 glasov ZA, 5 jih ni glasovalo.

Homšak Anton

DA

11.1.2013: 8.30

ZA

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

Juhart Nataša

DA

9.1.2013; 21.09

ZA

Kokovnik Ivan

DA

11.1.2013; 9.23

ZA

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

10.1.2013; 9.44

ZA

Korespondenčna seja je bila zaključena 20. 12. 2012 ob
12. uri.

Pečovnik
Marjan

NE

-

-

Številka: 0320/2012
Vransko, 20. 12. 2012

Rančigaj
Vladimir

DA

10.1.2013; 8.30

ZA

Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.

Reberšek
Aleksander

DA

10.1.2013; 11.03

ZA

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Sedeljšak
Justin

DA

10.1.2013; 9.22

ZA

Urankar Nataša

DA

10.1.2013;14.29

ZA

Sklep št. 232
Občinski svet Občine Vransko potrdi ceno storitve javne
službe oskrbe s pitno vodo za omrežnino za vodomer DN
13 v višini 1,6744.

Rezultat glasovanja: 9 glasov ZA, 2 nista glasovala

2|S tr a n
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 27/2013 – 31. 1. 2013

Ker je ZA potrditev dnevnega reda glasovalo devet od
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 233
Sprejme se naslednji dnevni red 9. korespondenčne seje:
1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2011-2014
Ad1: Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2011-2014
Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu
sklepa:
Načrt razvojnih programov 2011 - 2014 se dopolni kot sledi:

Sedeljšak Justin

DA

10.1.2013; 9.22

ZA

Urankar Nataša

DA

10.1.2013;14.29

ZA

Rezultat glasovanja: 9 glasov ZA, 2 nista glasovala
Ker je ZA predlagani sklep glasovalo devet od enajstih
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 234
Načrt razvojnih programov 2011 - 2014 se dopolni kot sledi:
19 Izobraževanje

19 Izobraževanje

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo
OB189-13-0001 Energetska sanacija OŠ Vransko –
Tabor

OB189-13-0001 Energetska sanacija OŠ Vransko –
Tabor
Začetek financiranja: 01.01.2013

Začetek financiranja: 01.01.2013

Konec financiranja: 31.12.2013

Konec financiranja: 31.12.2013

Vrednost projekta: 253.406,00 EUR

Vrednost projekta: 253.406,00 EUR

Proračunski viri:

Leto 2013
(v EUR)

Skupaj
(v EUR)

47.000,00

PV – Lastna
proračunska sredstva

47.000,00

47.000,00

206.406,00

206.406,00

PV – Transfer iz
državnega proračuna

206.406,00

206.406,00

253.406,00

253.406,00

Viri skupaj

253.406,00

253.406,00

Proračunski viri:

Leto 2013
(v EUR)

Skupaj
(v EUR)

PV – Lastna
proračunska sredstva

47.000,00

PV – Transfer iz
državnega proračuna
Viri skupaj

Korespondenčna seja je bila zaključena 11. 1. 2013 ob 10.
uri.

Občinski
svetnik/-ca

Glasoval/-a
(DA / NE)

Dan in ura
glasovanja

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

Rezultati glasovanja so bili sledeči:

Bogataj Anica

DA

9.1.2013; 18.43

ZA

Homšak Anton

DA

11.1.2013: 8.30

ZA

Juhart Nataša

DA

9.1.2013; 21.09

ZA

Kokovnik Ivan

DA

11.1.2013; 9.23

ZA

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

10.1.2013; 9.44

ZA

Pečovnik Marjan

NE

-

-

Rančigaj Vladimir

DA

10.1.2013; 8.30

ZA

Reberšek
Aleksander

DA

10.1.2013; 11.03

ZA

Številka: 0320/2013
Vransko, 11. 1. 2013
Zapisala
Mateja Godler l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
3. 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/.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
ZOPET JE ZADIŠALO PO ŠOLI
V januarju je zopet zadišalo po Osnovni šoli Vransko Tabor. Člani kuharskega krožka so se v torek in sredo
zbrali v gospodinjski učilnici, s sabo pa so tokrat prinesli
predpasnik, nož, deščico, lupilec, krompir, čebulo in pest
suhega sadja ali oreščkov. Njihova prva misel je bila:
»Gospa, čebula in suho sadje pa ja ne »pašeta« skupaj!
Danes že ne bo nič dobrega!«
Učenci so tokrat kuhali po skupinah. Vsaka skupina si je
pripravila svoj obrok in pojedla, kar je skuhala. Dobili so
recepte in začeli. Seveda učenci raje kuhajo kot berejo,
zato sva jim mentorici Maja Jerman in Nataša Pečovnik
z veseljem pomagali. Najprej je bilo treba skuhati glavno
jed, nato pa pripraviti še sladico. In smo začeli.
Za glavno jed je bilo potrebno sesekljati čebulo ter olupiti in narezati krompir. Čebulo so učenci prepražili, dodali krompir, rdečo papriko, paradižnikovo mezgo, malo
moke, začimbe in vodo. Čez pol ure je bil kuhan slasten
krompirjev golaž.

18

Za sladico so učenci potrebovali dve jajci, dodali sladkor,
vanilijev sladkor, jogurt, olje, moko in pecilni prašek. To
maso so nadevali v pekače za mafine in potrosili z narezanimi oreščki in suhim sadjem.
Med kuhanjem in pečenjem so si učenci zapisali in uredili recepte, nato pa pripravili mizo. Postregli so si s krompirjevim golažem in povem vam, da ni prav nič ostalo.
Seveda so vsi nestrpno čakali mafine, ki so že lepo dišali.
Na koncu so se posladkali še z njimi in s sokom. Sedaj
je bilo potrebno samo še pomiti in pospraviti učilnico.
Največ dela so imele na koncu gospe čistilke, zato se za
njihovo pomoč iskreno zahvaljujemo.
Res veseli, zadovoljni in predvsem siti so učenci zapustili šolo. In prav lepo jih je bilo v naslednjih dneh slišati,
kako so lahko tudi doma pripravili te jedi. Verjamem, da
so bili tudi starši veseli in ponosni (kljub umazanemu
štedilniku).
Nataša Pečovnik

Vsak mora malo pomešati, da bo bolj dobro.

Lupimo, režemo, jokamo ...

Starejši učenci pomagajo mlajšim pri zapisovanju receptov.

Bravo, učenci!

Pa dober tek!

Mmmm, kako diši!

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
MESEC DECEMBER V VRTCU VRANSKO
December je mesec pričakovanj, veselja, druženja. Prav
tako je bilo tudi v vrtcu.
Dogajalo se je veliko zanimivih stvari. Bili smo razposajeni in razigrani. Brali smo mnogo pravljic z različnimi
vsebinami. Da pa je bilo malo drugače, so nam pravljice
tokrat prebrale ravnateljica ga. Majda Pikl, vodja vrtca ga.
Mojca Brglez in ga. Katja Završnik.
Imeli smo glasbeni dan. Razveselila sta nas Matic in g.
Zdravko Dobrovnik s harmoniko in ga. Brina Krašovec
s kitaro.
V decembru smo dobili tudi vabilo na ogled predstave
PIKIN ROJSTNI DAN, kateremu smo se z veseljem odzvali.
Da pa smo leto zaključili še bolj pestro, je za vse otroke
igral na harmoniko g. Bojan Bervar. Z njim smo prepevali in plesali. Obiskal nas je tudi BOŽIČEK in razdelil
zanimiva didaktična sredstva in knjige.
Nadja Les nam je pripravila plesni dan.
December je bil čaroben in nepozaben mesec.
Simona, Darja, Katja, Branka, Irena, Nadja
ČAROBNI DAN V SKUPINI 4 – 5 LET
V predprazničnih dneh smo si v naši skupini pričarali
pravi čarobni dan, ki se je pričel že dopoldne, saj smo imeli slavnostno kosilo, ki nam ga je s pravljično dekoracijo
postregel g. Martin Slapnik. Otroci so bili navdušeni, saj
je bilo kosilo res nekaj posebnega.
Popoldne pa so starši svojim otrokom zaigrali igrico
NEKE BOŽIČNE NOČI. To je bilo za otroke posebno
presenečenje. Iskrice v otroških očeh so najlepše plačilo
za vse. Hvala staršem za izvedbo igrice. Po igrici smo se
okrepčali s čajem in malo poklepetali.
Simona Kopitar, Darja P. Štrajhar, Nadja Les
Hvala Petrolu
Osnovno šolo Vransko -Tabor so s Petrola razveselili z
lepo novico.
Bencinski servis Vransko je šoli namenil 200 evrov
donacije za pomoč pri plačilu šolske prehrane socialno
ogroženim učencem. Vodja Bencinskega servisa Vransko
Boštjan Kranjc je takole izročil bon ravnateljici Majdi
Pikl. Za donacijo in njihovo dobrodelno gesto se iskreno
zahvaljujemo, tudi v imenu tistih, ki jim bodo sredstva
namenjena.
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3. POHOD PLANINSKEGA KROŽKA
V šolskem letu 2012/2013 so se člani planinskega krožka
Osnovne šole Vransko od 1. do 5. razreda že tretjič podali
na pohod. Prvi pohod je za vse planince potekal oktobra. Prehodili smo Rigl in nabirali kostanj. Na drugem
jesenskem pohodu so učenci od 3. do 5. razreda spoznali
Zahomce. Tokrat pa smo zopet vsi skupaj odšli do Prilop.
Več o pohodu je tokrat zapisala učenka Amadeja Marn.
Planinski pohod v Prilope
V soboto, 5. januarja 2013, smo se ob 9. uri zbrali pred
Športno dvorano Vransko. Odšli smo v Prilope. Vseh skupaj nas je bilo kar veliko, skoraj trideset.

Nato pa smo končno odšli. Z nami sta šli gospa Maja Jerman in gospa Nataša Pečovnik, pridružila pa se nam je
tudi psička Ajša.
Hodili smo po poti, ki vodi na Čreto. Kmalu smo prišli v
Prilope, kjer smo pomalicali in popili. Odšli smo nazaj in
se ustavili pri starših gospe Nataše Pečovnik na Tešovi, kjer
smo dobili topel čaj, piškote ter bombone. Za nazaj smo
morali kar pohiteti, saj se je ura bližala dvanajsti.
članica planinskega krožka Amadeja Marn

Pot do Tešove

Postanek na Tešovi

Čudovita pot skozi gozd

Malica

Na novo urejen del planinske poti

Ovira na poti

MUZIKAL THE JUNGLE BOY
V petek, 14. 12. 2012, smo se učenci tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja OŠ Vransko - Tabor odpravili v
Maribor na ogled predstave The Jungle Boy.
Ob petih popoldne smo sedli na avtobus in se odpeljali.
Na avtobusu so se med učenci dogajale različne stvari
(spogledovanje, ljubezen …). Na II. gimnazijo Maribor
smo prispeli čez približno eno uro. Šli smo v dvorano, ki
je bila polna učencev in dijakov. Predstava je bila zelo zanimiva, saj so nastopajoči izredno veliko peli in plesali.
Trajala je dve uri, vmes smo imeli desetminutni odmor.
Zgodba govori o sinu človeka, ki
ga živali džungle najdejo v čolnu
in ga vzamejo za svojega. Čez
petnajst deževnih obdobij se v
njihov del džungle vrne strašni
tiger. V nevarnosti, da bi napadel
trop živali in tudi Narayana,
sina človeka, le-tega s panterjem
pošljejo v človeško vas. Na poti
tja se Narayan in panter spopadeta z mnogimi ovirami in se celo
spreta. Na koncu Narayan, panter
in panda prispejo v človeško vas,
kjer Narayan ob deklici Chandri
spozna občutek ljubezni. Tigra
ljudje ulovijo in zaprejo v kletko,
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S sabo smo morali imeti nahrbtnik, planinske čevlje, plastenko s pijačo, malico, rezervna oblačila, vrečko za smeti
ter DOBRO VOLJO.

tako da ne more nikomur več škodovati. Na poroki Chandre in Narayana se spoznata ter spoprijateljita človeški in
živalski rod.
Po predstavi smo bili vsi zelo neučakani, saj smo vedeli, da gremo v McDonald's. Najedli smo se, da so nas
trebuščki že skoraj boleli. Domov smo prispeli okrog desetih zvečer. Predstava nam je bila zelo všeč, zato smo si
pri naših dveh mentoricah že kar »rezervirali« vstopnico
za drugo leto.
Brina Lencl, Zala Felicijan
7. razred OŠ Vransko - Tabor

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
SKUPAJ GRADIMO ZA ŽAREK UPANJA
V četrtek, 6. 12. 2012, smo na Osnovni šoli Vransko Tabor priredili vsakoletno dobrodelno prireditev Žarek
upanja. Vsa zbrana sredstva so namenjena šolskemu
skladu, ki skrbi za pomoč socialno šibkim učencem.
Letošnja prireditev je bila posebna, saj je ravno v teh
dneh potekala mednarodna izmenjava pevskega zbora z
Osnovno šolo Dragomir Marković iz Kruševca.
V bogatem prazničnem programu so nas razveseljevali
pevski zbori obeh vrtcev ter centralne in podružnične
šole, plesne skupine, igralci, glasbeniki in prostovoljci.
Prepletale so se niti projekta Pridruži se, beremo in niti
prostovoljstva. Prostovoljski krožek na šoli aktivno in
uspešno deluje že več let, spodbujanje branja pa je na šoli

PROSTOVOLJCI OŠ VRANSKO - TABOR
POSKRBELI ZA PRAZNIČNO VZDUŠJE
V ZAVODU SV. RAFAELA
Učenci krožka prostovoljno delo Osnovne šole Vransko - Tabor so v predprazničnem času popestrili dogajanje starejšim
občanom v Zavodu sv. Rafaela Vransko. V novembru in decembru so potekale različne delavnice. Skupaj s stanovalci
so izdelovali izdelke in okraske iz slanega testa, voščilnice in
venčke. Prostovoljci so varovancem doma pomagali pri izdelovanju ali pa so izdelali izdelke po njihovih idejah in navodilih.
Za nemoten potek delavnic je poskrbela gospa Saša Svetec,
ki se je prijazno odzvala vsaki njihovi prošnji. Druženja so na
obraze privabila nasmehe, hkrati pa so učenci izvedeli zanimive
zgodbe, kako so praznične dni preživljali stanovalci, ko so bili še
otroci. Tako učenci kot tudi varovanci so bili ponosni na skupne
izdelke in so jih tudi z veseljem pokazali ter fotografirali.
V sredo, 19. decembra, pa so prostovoljci razveselili stanovalce
doma z božično-novoletnim koncertom. Vsakega stanovalca so

ena najpomembnejših prednostnih nalog. Osrednji gostje
prireditve so bili učenci in učitelji iz Srbije, ki so navdušili
s svojim nastopom. Pevski zbor naše osnovne šole jim je
obisk vrnil od 15. do 19. decembra.
Za vso pomoč, ki smo jo prejemali že med šolskim letom, se najlepše zahvaljujemo donatorjem: podjetju IBM
Slovenija, Toyoti Adria, d. o. o., Slovenski filantropiji,
Občini Vransko, podjetju Aida, podjetju A. Viryent, d.
o. o., in Aleksandru Reberšku. Samo na dan prireditve
pa smo s prodajo vstopnic in s prostovoljnimi prispevki
zbrali kar 1.727,00 evrov.
Vsem se zahvaljujemo za res množičen obisk. Tako smo
spet dokazali, da lahko mnogo dlani veliko stori in da
smo povezani močnejši.

tudi osebno povabili, da se jim pridruži. Ob samem začetku je
vse zbrane pozdravila in nagovorila gospa ravnateljica Majda
Pikl. Učenci so samostojno pripravili program z glasbenimi in s
plesnimi točkami, zaigrali so kratko igrico in starejšim prebrali
zabavno zgodbico o jelenčku Rudolfu. Praznično vzdušje so ustvarili tudi z zvoki harmonike in klaviature. Vsem stanovalcem
so razdelili čokoladice in darilca, ki so jih izdelali učenci na šoli.
Presenečeni so bili tudi prostovoljci, saj so jim stanovalci doma
pripravili presenečenje in jim poklonili ročno izdelana darila ter
se jim zahvalili za njihovo prijaznost, obiske in pripravljenost
pomagati. Po koncertu so učenci še praznično okrasili dom in
vsem zaželeli lepe praznike.
Prostovoljci so obljubili, da bodo stanovalce doma v novem letu
2013 še naprej obiskovali z velikim veseljem. Radi bi se tudi zahvalili vsem, ki so jim v iztekajočem se letu na kakršen koli način
pomagali in jih podpirajo pri njihovem delu.
Mentorici: Tina Golob in Sanja Marn
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Obletnico plebiscita smo šolarji
zaznamovali z zanimivo proslavo …
… ki se je začela z igrico BOŽIČEK NE VE, KJE JE
SLOVENIJA.

Bilo je 23. decembra 1990. Božiček sedi za mizo in bere
pisma otrok. Špela z Dolenjske piše, kako je bila celo leto
pridna in da si želi novo kolo. Andreja iz Kopra si želi, da
bi njena mlajša sestrica hitro zrasla, da se bo znala sama
čuvati. Simon iz Slovenije tarna nad hudo učiteljico in
prosi Božička, naj jo malo omehča. A Božiček razmišlja,
od kod ta pisma. Za to državo še ni slišal. Začne se
spraševati, kaj in kje je Slovenija.
Prosi računalniškega palčka za pomoč, ki na internetu
vtipka geslo Slovenija, a brez zadetkov. Božičku se zdi
zelo čudno, zato bere naprej še več pisem. Prebere pismo iz Postojne, od koder ga otroci vabijo na ogled jame
in človeške ribice. Nekdo drug ga prosi, naj mu pošlje
takšnega konjička, ki ga je videl v Lipici. Tretji mu piše iz
glavnega mesta Ljubljane, kjer so si s šolo ogledali mestne
znamenitosti, četrti pa mu ponudi v zahvalo za darilo
slastno gibanico. Takrat se Božiček spomni, da je v tej
deželi nekoč že bil, vendar je bila to Republika Slovenija,
ki je bila del Jugoslavije. Računalniški palček poišče TVpostajo, kjer ravnokar predvajajo poročila o plebiscitu.
Zato je tudi Božiček s palčki odhitel v te kraje, da je bil
priča zgodovinskemu dogodku.
BRALI, USTVARJALI IN SPALI SMO V ŠOLI
V četrtek, 20. 12. 2012, se je ob 18. uri 57 učencev prvega
triletja zbralo v avli Osnovne šole Vransko - Tabor z željo,
da skupaj preživijo zanimiv, zabaven in drugačen večer.
Polni pričakovanj so s polnimi potovalkami in spalnimi
vrečami prikorakali v šolo, kjer so jih pričakale vile in
škrat. Z njimi so se odpravili v pravljični svet.
Poslušali so pravljico Medvedja skrivnost, ustvarjali v delavnicah: pisali lepe in skrite želje, izdelali voščilnico, pripravili darilce za svojega skritega prijatelja in pripravili
okusno ter lepo slaščico.
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Slovenci smo 23. decembra 1990 izvedli plebiscit, na katerem se je večina Slovencev složno in enotno odločila,
da želijo samostojno in neodvisno državo, s čimer se je
začela osamosvojitev Slovenije. 26. decembra 1990 so
javno razglasili rezultate plebiscita in od takrat praznujemo ta državni praznik kot dan samostojnosti in enotnosti. Takrat smo dobili tudi državne simbole Republike
Slovenije: zastavo, grb in himno.

Na svojo državo smo ponosni, zato smo ob tej priložnosti
učenci naše šole zaplesali, zapeli in recitirali domoljubne
pesmi.
Obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti sta pripravila Tadeja Zupanc in Jože Toplak.
Sodelovali pa so:
• Mladinski pevski zbor z mentorico Katjo Florjančič,
• gledališka skupina Male vrane in Božiček Matevž
Križnik z mentorico Danijelo Jeršič
• ter učenke izbirnega predmeta ples z mentorico Miro
Les.
Na koncu je ravnateljica šole, gospa Majda Pikl, poudarila
pomen spoštovanja lastne države, njene kulturne in naravne dediščine, potrebo po razvijanju pozitivnih vrednot v
dobro vseh ter vsem zaželela vesele praznike ter srečno v
novem letu.
Vsak učenec je naredil nekaj dobrega za vso skupino, nekateri so pripravili učilnice in prinesli iz telovadnice blazine,
na katerih smo potem spali. Drugi so kuhali večerjo in
pripravljali slavnostne pogrinjke, tretji pa so okrasili in
pripravili pravljičen prostor za večerno pravljico.
Po večerji smo si umili zobke in prisluhnili zanimivi
pravljici, ki nam jo je ob soju sveč in lučk prebrala gospa
ravnateljica Majda Pikl. Večino otrok je pravljica ponesla
v spanec.
Zjutraj so otroci vstali in komaj dočakali darilce svojega
skritega prijatelja. Vsem otrokom je bilo spanje v šoli zelo
všeč in si želijo še več takšnih noči.
Polona Vodičar

PRIREDITVE V FEBRUARJU:
•

torek, 5. februarja 2013, ob 10.30: Bralno druženje v Našem domu

•
•
•
•
•

torek, 5. februarja 2013, ob 18.00: Predstavitev dejavnosti Savine Vybihal TELOSVATBA
petek, 15. februarja 2013, ob 18.30: Še so tiste poti, predstavitev knjige Branka Zupanca
torek, 19. februarja 2013, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
petek, 22. februarja 2013, ob 18.30: Kmečki upori na Slovenskem, predavanje Janka Križnika
od torka, 12. februarja, do sobote, 23. februarja: Razstava Vezilj Snežinka Vransko
UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV

Življenje v samostanih štirih največjih
svetovnih religij, potopis Andreje Rustja
V petek, 11. 1. 2013, je v Občinski knjižnici Vransko
potekalo potopisno predavanje o nekaterih največjih
verstvih sveta. Predavala je Andreja Rustja, ki je
diplomirana zgodovinarka in profesorica teologije,
turistična vodička, novinarka in popotnica. Pričarala
nam je delček življenja, ki ga večinoma ne poznamo
– življenje v budistični pagodi, hindujskem ašramu,
pravoslavnem samostanu in enem izmed najstrožjih
ženskih samostanov rimskokatoliške cerkve. Sledil
je prikaz oblačenja v budističnega meniha, večer so
strnila številna vprašanja obiskovalcev.

ZA ODRASLE:

KNJIŽNE NOVOSTI:

Defonesca, M.: Preživela z volkovi
Donoghue, E.: Soba
Gerritsen, T.: Dvojnica
Gier, K.: Klub vražjih mamic
Lupton, R.: Sestra
Paasilinna, A.: Dedu za petami
Phillips, S. E.: Razvajenka
Quick, A.: Nevarnost
Habgood, J.: Zdravo kombiniranje hrane: osnove Hayeve
diete
Kreiter, H.: Kneippova šola zdravja
Rugelj, S.: Delaj, teci, živi: zgodba o ljubiteljskem tekaču, ki se
po dvajsetih letih sedenja odloči (spet) preteči maraton
ZA OTROKE
Abedi, I.: Šepet
Bennett, S.: Nitke
Sokolov, C.: Moj dojenček
Twain, M.: Huckleberry Finn
Snoj, J.: Lenartovih prvih pet
DVD-ji

Pravljična ura s poustvarjanjem: Filibert leti
V torek, 15. 1. 2013, je v Občinski knjižnici Vransko
potekala zimska pravljica o pingvinu Filibertu. Filibert
je bil majhen pingvin. Ko je ugotovil, da ne zna leteti,
je bil obupan. Potolažil ga je prijazen tjulenj. Spomnil
ga je na vse tisto, kar mu gre dobro. Takrat pa, ko se
je Filibert končno sprijaznil s tem, da pač ni vsak za v
zrak, je doživel veliko presenečenje. Ugotovil je, da če
se potrudiš, lahko dosežeš prav vse. Po pravljici smo
bili ustvarjalni. Izdelali smo vsak svojega Filiberta.

Naelektrena meglica
Ime mi je Li (Io sono Li)
Ulični ples 2 (Streetdance 2)
Preživetje (The grey)
Loti in skrivnost mesečevega kamna
Arthur Božiček
Neverjetni Spiderman
Pipijeva dogodivščina
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
AEROBIKA V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Za koga vse je primerna skupinska vadba in zakaj?

SKUPINSKE VADBE, KI JIH IZVAJA ŠPORTNO
DRUŠTVO S FIT V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
AEROBIKA 50+
Vadba je namenjena gospem, ki želijo postati ali ostati vitalne, gibljive in v dobri telesni kondiciji.
Vadba ni zahtevna, zato je primerna za vse, tudi za čiste
začetnice.
V prvem delu ure dvignemo srčni utrip, v drugem delu pa
naredimo vaje, s katerimi lajšamo ali odpravljamo težave,
ki se pojavljajo s starostjo (bolečine v hrbtenici, negibljivost telesa).
PILATES
Vključuje 100 različnih vaj za oblikovanje telesa, ki so
enostavne in jih zato lahko izvajajo vsi, ne glede na starost, spol in kondicijo. Prav tako PILATES deluje globoko
sproščujoče, saj je velik poudarek na pravilnem dihanju.

Skupinska vadba je primerna za vse starostne skupine in
za najrazličnejše tipe ljudi. Vse je odvisno od tega, katero
skupinsko vadbo želi nekdo obiskovati, jo potrebuje oz. je
zanj najbolj primerna. Obstajajo različne skupinske vadbe, tudi za specialne populacije, recimo za vadbo otrok,
nosečnice, seniorje. Poznamo različne energične skupinske vadbe ali pa različne oblike vadb sproščanja. Vsak
lahko torej najde skupinsko vadbo po svojem okusu.
Radi bi vas seznanili s številnimi prednostmi in kaj je tisto,
zaradi česar se odločimo aerobiko tudi redno obiskovati.
Aerobika je lahko osnova vsem športnim zvrstem, poveča
sposobnost v vsakdanjem življenju (moč, gibljivost,
hitrost, koordinacijo, vzdržljivost) in s tem tudi samo
kvaliteto življenja. Z njo izboljšamo mentalno kondicijo,
kontrolo telesa, samozavedanje in samozavest. Izboljšamo
tudi gibljivost naših udov in sklepov ter ravnotežje.
Če se odločimo za filozofijo aerobike in se vadbe tudi
redno udejstvujemo, potem uspeh ne bo izostal. Nasmeh
na obrazu in lepo telo bosta znak, da smo v svoje življenje
vnesli nekaj novih pozitivnih sprememb.

Cilji vadbe PILATESA: okrepitev hrbtnih in trebušnih
mišic, izboljšanje telesne drže, odprava bolečin v križu,
povečanje gibljivosti, zmanjšanje posledic artritisa, osteoporoze, izboljšanje ravnotežja, koncentracije, izboljšanje
splošnega počutja in zdravja, pomaga pri težavah s spanjem in stresom.
"Po 10 urah se boste bolje počutili, po 20 boste lepši, po
30 pa boste imeli novo telo." (Joseph Pilates)
STEP
To je vadba na stopnički, na katero stopamo, sestopamo,
skačemo. Posamezne elemente združujemo v razgibano
koreografijo. Prvi del ure uporabimo za ogrevanje in
aerobni del, ki traja od 40 do 45 minut. Zadnji del posvetimo oblikovanju telesa, pri katerem nam kot odličen
rekvizit lahko pomaga sam step.
TNZ
je kratica za Trebuh, Noge in Zadnjico. To je vadba, pri
kateri je poudarek prav na omenjenih »kritičnih točkah«
večine žensk. Gre za preprosto koreografijo aerobnih in
krepilnih struktur (počepi, izpadni koraki, odmiki ...).
Brez »trebušnjakov« na koncu seveda ne gre!
Suzana Blatnik
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
PD Vransko na izletu v neznano
V začetku decembra smo se odpravili na izlet, katerega
cilj nam je bil neznan. Z Vranskega smo se odpeljali po
magistralki do Žalca, saj smo med potjo pobrali še dva
udeleženca. Ustavili smo se v knežjem mestu, v Celju,
kjer je potekal ogled mesta. Nato smo se odpeljali do Podmeje, od koder smo se peš odpravili do okrepčevalnice
Florjan Matko v Čečah, kjer smo imeli kosilo (pohane
piške).
Mateja Remic

SANACIJA PLANINSKE POTI št. 849
VRANSKO-ČRETA
Planinci in tudi ostali pohodniki so se
pritoževali, da je del
poti nad Brišami, tako
imenovana "Žlajfa", v
zelo slabem stanju.
Spodnje markirane poti
planinci skoraj niso več
uporabljali, ampak so
hodili približno 20 m
višje po nemarkirani
poti.
Na seji upravnega odbora Planinskega društva
Vransko smo se dogovorili, da se bo na novo
uredila zgornja pot, ki
do zdaj ni bila markirana, kar tudi bolj ustreza
lastniku zemljišča.Tu ni potrebna zaščitna ograja, ki bi ga
ovirala pri podiranju drevja.
Dela smo se lotili 1. decembra. Deset planincev iz PD
Vransko je poprijelo za delo. Potrebno je bilo znositi
precej lesa od ceste do "Žlajfe". Nakopali smo stezo in
montirali stopnice.
Vsa zahvala lastniku zemljišča Borisu Piklu, p. d. Tabakarju, za razumevanje in dovoljenje.
načelnik markacistov Jožef Semprimožnik
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IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
TRIKRALJEVSKA AKCIJA - KOLEDOVANJE
V dneh od božiča do novega leta so po vaseh Župnije
Vransko tudi letos hodili koledniki in prinašali ljudem
veselo sporočilo božiča ter jim zaželeli mir in dobro v letu
2013.

Koledniki in otroški pevski zbor pod vodstvom Kristine so obiskali tudi dom starejših na Vranskem in jim
s pesmijo popestrili čas ter jim voščili veliko zdravja in
zadovoljstva v novem letu.
Katja Pečovnik

Trikraljevska akcija, pri kateri otroci zbirajo prostovoljne
darove, je namenjena za delovanje slovenskih misijonarjev po svetu.
Kljub hudim časom ste zopet izkazali svojo velikodušnost
in dobrosrčnost. Zbrali smo 2105 evrov.
Hvala vsem, ki ste kolednike z veseljem sprejeli. To je naš
kamenček v mozaiku velikih potreb v misijonih.
Hvala vam.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Luč miru. Mir. Kako
je potreben v naših srcih! Mir, ki ga potrebujemo v svojih dejanjih. Mir, ki je še kako
dobrodošel v naših
medsebojnih odnosih.
Pred letošnjim božičem
so nam skavti odseka Prebold-Polzela 1 prinesli luč
miru iz Betlehema. Tokratno geslo akcije je Z ROKO
V ROKI, saj bodo vsa sredstva, ki jih bodo zbrali letos,
namenili ljudem, ki so jih prizadele novembrske poplave.
Po vsaki sveti maši bodo na voljo posebne svečke, s katerimi lahko v svoje domove odnesete plamen ter tako
širite mir in medsebojno povezanost.
Rafko Novak
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PESEM NA PESEM
Iz vseh oblik,
brez klicajev,
vejic in pik.
Najlepša pesem se razcveti,
lepo zadiši,
v nebo se trikrat zavrti.
Ta pesem na pesem
ima najlepšo melodijo,
glasbeno melodijo,
najlepšo simfonijo.
In za konec:
pesem, hvala ti,
da si to, kar si,
da popelješ me v sanje,
moje najlepše potovanje.
USTA
Usta veliko govorijo
in se tudi nasmejijo.
Lahko so žalostna in pusta,
tale naša usta.
Predvsem ženska so rada lepo urejena,
saj so verjetno prav za to narejena.
Lahko so vroča in pojoča.
Lahko so tudi za to usta,
da se kaj pohrusta.
Blažka Vodovnik, 7. a-razred OŠ Vransko - Tabor

Vabimo vas, da z bralci delite svoje srečne dogodke (rojstva, obletnice, poroke ...),
ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Občinskega informatorja,
na e-poštni naslov: zkts.vransko@gmail.com.

POSLOVILI SO SE
V preteklem mesecu sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila:
Maks Soršak (1964-2012) in
Vinko Šmit (1946-2012).
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JAVNO OPOZORILO LASTNIKOM PSOV
Na Občino Vransko pogosto prejemamo obvestila in pritožbe, da lastniki psov še vedno puščajo svoje pse prosto
tekati naokrog. Nedolgo tega je pes napadel otroka, ko se je vračal iz šole. Na veliko srečo otroka je pes scefral le
šolsko torbo in pripomočke. Da se to v prihodnje ne bi ponavljalo, ponovno opozarjamo vse lastnike psov, da so
dolžni upoštevati 6. člen Odloka o javnem redu in miru v Občini Vransko (Uradni list RS št. 15/2010), ki pravi,
da je prepovedano:
• puščati živali brez nadzora,
• puščati pse na javnih cestah in površinah,
• ščuvati ali z razkazovanjem živali namenoma povzročati ogroženost,
• voditi pse brez vrvice in dopustiti živalim, da z iztrebki onesnažujejo pašnike in travnike, ki so v zasebni lasti,
površine, kjer se igrajo otroci, parke in druge javne površine.
VSE LASTNIKE PSOV HKRATI OPOZARJAMO, DA SO DOLŽNI POČISTITI IZTREBKE.
Franc Sušnik, župan

in
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80 let-nica
PGD LOČICA PRI VRANSKEM

vabilo

Novo leto je tu, gasilci PGD LOČICA
smo zavihali rokave in začeli s pripravo
praznovanja 80 let-nice društva.
Praznovali bomo 18. 5. 2013.
Predvidoma ob 18. uri bo
Florjanova maša,
ki jo bo daroval Izidor Pečovnik - Dori.
Po maši bo sledila velika vrtna veselica.
Gasilci vas prosimo, da nam prisluhnete
in pomagate ter si vzamete čas
in praznujete z nami.

Ob življenjskem jubileju

Rada Kapusa

vas vabimo
na pustno nedeljo,
10. februarja 2013,
ob 15. uri
na
VESELO POPOLDNE
v Kulturnem domu Vransko.
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