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ZGODILO SE JE ...
Počastitev
slovenskega kulturnega praznika
V četrtek, 7. 2. 2013, je v kulturnem domu na Vranskem potekala proslava ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika. Kulturni program so pripravili člani Kulturnega društva Vransko in
Literarnega društva LIVRA Vransko, pri čemer jim je na pomoč
priskočil mladinski pevski zbor OŠ Vransko - Tabor.
Slavnostna govornica, predsednica Kulturnega društva Vransko, Mateja Novak je poudarila, da slovenski kulturni praznik
vse preveč povezujemo samo s Prešernom in se ne zavedamo,
da sta vsebina in namen tega državnega praznika precej širša.
Ob koncu je vse prisotne pozvala, naj si upajo ustvarjati kulturo
in spoštujejo že ustvarjeno. Hkrati pa poudarila: »Bistvo slovenskega kulturnega praznika je skrb za našo kulturno dediščino, ki
so nam jo podarili predniki, in ustvarjanje kulture, ki jo bomo
lahko ponosni zapustili svojim zanamcem. Da bi se vedno zavedali, kdo smo in kdo moramo biti, ponosni nasledniki Trubarja,
Vodnika, Čopa, Finžgarja in Franceta Prešerna.«
Kulturno društvo Vransko
VESELO POPOLDNE
OB RADOVEM ŽIVLJENJSKEM JUBILEJU
Nedeljsko popoldne, pustna nedelja ter Rado Kapus z Vranskega pri skoraj devetdesetih, poln optimizma in dobre volje.
To je zmagovalna kombinacija za res luštno veselo popoldne.
Dvorana kulturnega doma na Vranskem je pokala po šivih, saj
so številni ljudje od blizu in daleč želeli videti in slišati dobro
poznanega po Savinjski in Tuhinjski dolini ter Črnem grabnu,
vedno nasmejanega g. Rada. Pesem je ena njegovih ljubezni,
zato se je to popoldne pelo in igralo. Prireditev so začeli pevci
Mešanega pevskega zbora, ki jih vodi že mnogo let. Vabilu se je
odzval tudi moški pevski zbor Lipa Trojane, saj je bil Rado njihov dolgoletni vodja. Z ansamblom Ta pravi trio se je zaključil
prvi del te prireditve. V pozdrav in voščilo slavljencu so se na
odru s pesmijo in z igranjem zvrstili še: Dekliška vokalna skupi-

Na 14. redni seji Občinskega sveta je
beseda tekla tudi o poteku likvidacijskega
postopka INDE d. d. v likvidaciji
Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v
torek, 19. 2. 2013, je bila na dnevnem redu tudi točka o seznanitvi s postopkom likvidacije INDE d. d. v likvidaciji. Župan
je točko na dnevni red seje Občinskega sveta uvrstil predvsem
zaradi naraščajočega nezadovoljstva nekdaj zaposlenih v INDE
d. d., ki po uvedenem postopku likvidacije podjetja v letu 2010
še vedno čakajo na poplačilo obveznosti s strani bivšega delodajalca.

na Solo, Oktet sv. Mihaela Vransko, ansambel Savinjski kvintet
ter ansambel Stoj pa glej. Tudi g. Rado je iz rokava hitro stresel
kakšno šalo, potegnil iz žepa orglice ter nanje zaigral. Na mizi so
ga čakale citre. Potožil je, da ga prsti ne ubogajo, kot bi morali,
da bi citre lepo zvenele. Tudi harmonika mu ni tuja, saj je hitro
raztegnil meh, tako da so njegovi pevci lahko zaplesali. Takšen je
naš g. Rado. Častitljivih let, vedno nasmejan in poln optimizma.
Marsikomu je lahko vzor.
ŽELIMO MU ŠE MNOGA ZDRAVA LETA. Prireditev so
omogočili in pomagali pri izvedbi: Občina Vransko, ZKŠT
Vransko, Kulturno društvo Vransko ter številni posamezniki.
Vsem se lepo zahvaljujemo.
KDOR PESMI POJE RAD, V SRCU JE BOGAT.
Rafko Novak

Svoje videnje problematike in razloge, zaradi katerih nekdanji
zaposleni še vedno niso poplačani, so podali župan Franc Sušnik,
g. Mirko Hirci, ki je v različnih obdobjih v podjetju opravljal več
različnih funkcij, odvetnik zaposlenih Vanja Radanovič, predstavnik Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije g. Forto Turk, številni bivši zaposleni ter nekateri
občinski svetniki. Svojo odsotnost na seji občinskega sveta je
opravičil likvidacijski upravitelj g. Iztok Kocjančič.
Tonski posnetek razprave je dosegljiv na spletni povezavi
http://www.mojaobcina.si/vransko/novice/obcinske/obcinskisvet/14-redna-seja-obcinskega-sveta.html.
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ZGODILO SE JE ...
VRANSKI PUSTNI KARNEVAL 2013
Ob 14. uri in 54 sekund se je v soboto, 9. februarja 2013,
na Vranskem začel odvijati veliki pustni karneval Vransko.
Vse niti karnevala so ob finančni in organizacijski pomoči
Občine Vransko držali v rokah »generali Vranarji«.
Karneval se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj je bil letos že
kar 54. po vrsti in na veselje organizatorjev se ga je zopet
udeležilo veliko število raznovrstnih maškar in obiskovalcev
od blizu in daleč.
V povorki so poleg razredov Osnovne šole Vransko in Vrtca
Vransko sodelovali generali s svojo konjenico in z novim avtomobilom, Vrana, pustni striček iz Vira in kar 20 skupinskih
mask, med katerimi so bili Pingvini, Pomlad, Arabci, Tovariš
Tito, Račke, Politiki arestanti, Egipčani, Vesoljska postaja za
tajkune, Cirkus Galicijano, Miši, Napoleon s spremstvom,
Križarji, Čuj ti, v Maribori si, Morski svet, Graščinska farma, Potujoča gostilna, Politični monopoli, Vegrad – zidarji,
Muzej bronastih kipov in Gusarji. Za glasbo so v povorki
poskrbeli člani Godbe na pihala Prebold. Velenjskim kurentom 2000 se je letos očitno nekaj »zalomilo«, saj so nam na
Vransko namesto pomladi prinesli čisto novo pošiljko snega.
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Da pa je potekalo vse tako, kot mora, je poskrbela maska v
podobi župana Franca Sušnika, ki je opravljala nadzor nad
vsem dogajanjem v pustni povorki.
Strogo ocenjevalno komisijo je najbolj prepričal Cirkus Galicijano, ki je prejel prvo nagrado (800 evrov), drugo nagrado
(400 evrov) Bronasti kipi, tretjo (200 evrov) pa so prejeli
Egipčani.
Pustno rajanje se je nadaljevalo v kulturnem domu, kjer je po
razglasitvi nagrajencev za veselo in pestro vzdušje poskrbel
ansambel Stoj pa glej.
Vranski generali se zahvaljujejo:
Občini Vransko, ZKTŠ Vransko, Energetiki Vransko, OŠ
Vransko, Vrtcu Vransko, g. Romanu Brglezu, gasilcem OP
Vransko, Borisu Križniku z ekipo, avtovleki Muhovic, Tris
Alojz Grabner, Pustni sekciji Striček iz Vira, ZKŠT Žalec, TD
Motnik, ocenjevalni komisiji, KD Vransko, ansamblu Stoj
pa glej, povezovalcema programa, prijateljem iz Gotovelj,
maskam, obiskovalcem, medijem, novinarjem, sponzorjem
in vsem, ki ste kakor koli pomagali pri izvedbi največjega karnevala v Savinjski dolini.
Damijana Podbregar

ZGODILO SE JE ...
Obisk generalov Vranarjev
na Občini Vransko
V sredo, 6. 2. 2013, so generali Vranskega pustnega karnevala Vranarji v sklopu višinskih kondicijskih priprav na veliki
Vranski pustni karneval 2013 obiskali tudi Občino Vransko. Vsem uslužbencem občinske uprave, ki še niso kupili
vinjet, so te Vranarji priskrbeli za simbolično ceno, zraven
pa pristavili še krofe, saj je samo sit šofer tudi varen šofer.
Občinska uprava se je generalom za njihovo velikodušnost
zahvalila z njihovo daleč najbolj priljubljeno pijačo - planinskim čajem z limono, cimetom in klinčki, za tiste, ki na
pripravah trenirajo po posebno zahtevnem programu, pa
so pripravili zeliščno mešanico po prastarem lovskem receptu. Podkrepljeni z vsemi medikamenti so se požrtvovalni
Vranarji nato v snežnem metežu odpravili novim naporom
naproti. Zaupali so nam, da jih naslednja težka preizkušnja
čaka pod Krvavico, vršacem v sosednji občini Tabor.
Pustovanje v Zavodu sv. Rafaela
Pust, pust, krivih ust. Čas, ko kurenti in ostale pustne maske
odganjajo zimo. Tudi s stanovalci smo se resno lotili priprav
na pustno rajanje. Tako smo v četrtek, 7. februarja, izdelovali
pustne maske. Uporabili smo posodo za shranjevanje jajc,
perje, lističe krep papirja in palčko za držanje maske. Vsak
stanovalec je masko pobarval po svojih zamislih. Bolj kot so
bile različne, lepše so bile. Pust je vendarle najbolj norčavi čas
v letu. Eni so bili pri barvanju bolj spretni, drugi manj, a so
si med sabo pomagali. Tretji pa so bili zgolj opazovalci. Niso
se mogli načuditi barvnemu perju – spraševali so se, katero
kokoško smo pobarvali v ta namen. Z lepljenjem lističev krep
papirja in perja je pomagala delovna terapevtka. Na koncu so
bili vsi zadovoljni s svojimi izdelki. Med ustvarjanjem smo
poslušali domačo glasbo.
V torek, 12. februarja, smo se s pustnimi šemami, z otroki iz
vrtca Vransko, s prostovoljčki OŠ Vransko - Tabor in kurenti
prepustili veselemu rajanju ob zvokih harmonike in prepevanju domačih pesmi. Čas razigranosti in smeha je prehitro
minil.

PREDAVANJE SAVINE VYBIHAL PREDSTAVITEV VAJ POMLAJEVANJA
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko in Občinska
knjižnica Vransko sta v torek, 5. 2. 2013, gostila gospo
Savino Vybihal. Gostja je predstavila program učenja
različnih vaj, katerih namen je celostna okrepitev in
pomladitev telesa in duha. Poudarila je, da se prava vrednost naučenih tehnik pokaže že po nekaj dneh njihovega
pravilnega izvajanja in da je učinek vaj v več desetletjih
potrdila tudi uradna znanost. Po splošnem uvodu je
odgovarjala na vprašanja obiskovalcev. Razvila se je prava

Še pred pričetkom rajanja so se po našem domu sprehodile
maškarce. Tiste majhne dobre vile, spajdermeni, vitezi, pikapolonice in čebelice. Stanovalcem so se ob pogledu na
vrtčevske otroke zaiskrile oči. Pa še zapeli so nam pesmico.
Nekateri so se slabše skrili za svojo masko, za druge so morali kar napeti možgane in ugibati, kdo je. A bilo je veselo,
polno smeha in veselja. Ob harmoniki in prepevanju smo
se mastili s flancati in pili sok. Pravi šov so za nas pripravili
prostovoljčki – obiskali so nas Tina Maze, Rdeča kapica in
babica pa Božiček, ki je obljubil, da nam tudi letos prinese
kakšno darilo. Veselo smo rajali, plesali in se preprosto zabavali. Lepo je bilo gledati nasmehe na obrazih stanovalcev. Videlo se je, da se imajo lepo. Tisto piko na i popolnega
dopoldneva pa so nam pripravili kurenti. Dom se je kar zatresel ob zvokih njihovih zvoncev. Kako smo bili uspešni ob
preganjanju zime, pa bo pokazal čas.
Saša Svetec

debata, saj so vprašanja kar deževala. Predavanje je bilo
uvod v tečaj TELOSVATBE, ki je potekal 11. in 13. februarja v Športni dvorani Vransko.
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ZGODILO SE JE ...
Družabno življenje
v Zavodu sv. Rafaela Vransko
Jesen življenja je lahko prav lepa. Včasih ji zagode bolezen
ali pa osamljenost. Za starostnika smo takrat v domu
ljudje, ki mu lahko pomagamo. Poskrbimo, da so naši
stanovalci čisti, siti, urejeni in jim je prijetno. V Zavodu
sv. Rafaela stanovalcem nikdar ni dolgčas. Poleg raznih
občasnih dejavnosti si čas krajšamo ob vsakodnevnih ali
tedenskih aktivnostih.
Ob telovadbi pretegnemo ude in se razmigamo. Eni so
ob tem bolj, drugi manj uspešni. Marsikdo pride na telovadbo le zaradi balonanja, ki sledi ob koncu. Takrat se
v stanovalcih prebudi radoživost duha, ko so se skupaj z
vnuki podili za žogo.
Zelo radi se pogovarjajo. Pa ne kar tja v tri dni. O kakšni
posebni temi. Pri tem se spominjajo otroških dni ... Ko je
doma zadišalo iz krušne peči, kako so gazili po snegu do
kolen, se podili po travniku, v šoli menjali svojo malico
z malico sošolca iz bogatejše družine, torej boljšo malico.
Tako prisrčno jih je poslušati. Človek se v mislih kar preseli v njihov čas.
Ker pa so navajeni prijeti za kuhalnico, včasih tudi kaj
skuhamo. Posladkali smo se ob palačinkah, ocvrli bezeg,
pripravili kvašene rogljičke, slastno testeninsko solato.
Tisti z okornejšimi rokami so bolj opazovalci in jedci, ostali pa pridno pomagajo pri nastajanju dobrot.
Za krajšanje časa si ogledamo film. Pa ne teh modernih o streljanju in čaranju, ampak tiste pristne, domače,
slovenske, starejšega datuma. Brez podnapisov. S svojim
obiskom in prebiranjem knjig nas enkrat mesečno razveseli tudi knjižničarka iz Medobčinske splošne knjižnice
Žalec. Čas ob prebiranju knjig in pogovoru mine hitreje.
Ker vsi stanovalci niso vozili avtomobila in so s tem bili
prikrajšani za odkrivanje lepot Slovenije, imamo skupino
Potujemo po Sloveniji. Ob tem spoznavamo krasote naše
čudovite dežele.
Stanovalci pripravili
slastno testeninsko solato
Stanovalci imajo večkrat za večerjo francosko solato.
V torek, 22. januarja, pa smo pripravili testeninsko solato. Delovna terapevtka se je v kuhinji dogovorila za
vse potrebne sestavine - svežo rdečo, rumeno in zeleno
papriko, kisle kumarice, makarone (polžke), vloženo koruzo, pica šunko, sir, majonezo in potrebne začimbe - sol,
poper, kis in olje. Makarone smo morali skuhati, zelenjavo, sir in pica šunko pa na drobno narezati. Danes so
sodelovale gospe; gospodje so bili opazovalci in ob koncu
jedci. Rezali smo na drobne koščke. Vse smo zmešali v
večji posodi. Dodali smo majonezo in začimbe po okusu. Tišino je razbila domača glasba, ki smo jo ob tem
poslušali. Ob degustaciji smo si bili enotni, da smo delo
opravili z odliko. Tudi tisti skeptični so pritrdili, da je
testeninska solata prav dobra. Preden smo se razšli, smo
skovali načrt za prihodnjo gospodinjsko urico - pripravili
bomo nekaj sladkega.
Saša Svetec
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Veseli smo, kadar nas z obiskom počastijo prostovoljčki
OŠ Vransko - Tabor. Skupaj kaj izdelujemo, kramljamo
in se imamo lepo. Nekaterim stanovalcem občasno že
ponagaja spomin. V ta namen imamo tudi urico za urjenje spomina. Takrat se pogovarjamo o preprostih rečeh,
računamo, razmišljamo o preteklih dogodkih. Napačnim
odgovorom se ne posmehujemo.
Pravijo, da je vsak svoje sreče kovač. Stanovalci svojo
srečo preverjajo ob igranju tombole. Zmagovalec v dar
prejme drobno pozornost. Vsi stanovalci nimajo televizije
ali časopisa. Zato občasno preberemo časopis in smo na
tekočem, kaj se dogaja po Sloveniji in širnem svetu.
Kot lahko berete, se življenje, ko starostnik prestopi prag
doma, ne konča. Nekateri šele takrat začnejo živeti. Imajo
možnost početi stvari, za katere jim je včasih zmanjkalo
časa ali pa preprosto niso imeli denarja zanje. Pa vendar
imamo zaposleni željo, da bi stanovalcem radi podarili
še več časa in raznolikih dejavnosti. V kolikor imate
čas, predlog ali idejo, bomo zelo veseli vašega obiska in
pomoči. Pridite in postanite naš prostovoljec.
Saša Svetec

ZGODILO SE JE ...
SMUČARSKI SKOKI V TANI
ŠD TANA Briše pri Vranskem je v nedeljo, 27. januarja 2013,
izvedla tekmovanje v smučarskih skokih na 25-metrski
skakalnici na Brišah pri Vranskem. Lepega, a mrzlega
sončnega popoldneva se je zbralo 26 skakalcev iz različnih
slovenskih krajev. Tekmovanje je potekalo v štirih kategorijah:
• dečki do 15 let
• člani od 16 do 25 let
• člani od 26 do 40 let
• veterani nad 41 let
Tekmovanje si je ogledalo preko 400 gledalcev, ki so prišli iz
bližnje in daljne okolice. Veliko je bilo tudi družin z otroki,
ki so si popoldne popestrili z zimskimi radostmi na snegu.
Priprave na samo izvedbo tekmovanja so se pričele že
štirinajst dni prej, vendar smo morali prvotni termin tekmovanja prestaviti zaradi odjuge. Z deli na skakalnici
smo pričeli v sredo, štiri dni pred tekmovanjem. Dela so
pospešeno potekala na celotni trasi skakalnice, saj je bilo
potrebno zagotoviti zadostno količino snega. V tem času je
na skakalnici delalo od 10 do 15 ljudi, na progo pa je bilo
pripeljano okrog 50 kubičnih metrov snega, ki smo ga pobirali z bližnjih travnikov, dvorišč in streh. Zaradi ugodnih
vremenskih razmer nam je uspelo skakalnico odlično pripraviti, tekmovalci in gledalci pa so bili zadovoljni s prireditvijo.
Organizatorji se lepo zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri pripravi skakalnice in ostalega terena. Posebna zahvala
tudi vsem sponzorjem, ki so nam materialno in finančno
pomagali pri izvedbi tekmovanja. Hvala tudi vsem, ki ste si
vzeli čas in nas prišli pogledat.
Vinko Šoštar

V nedeljo, 27. 1. 2013, je v Tani na Brišah potekalo tekmovanje v smučarskih skokih na skakalnici, ki v dolžino meri kar
25 m. Da je potekalo tekmovanje brez zapletov, je poskrbelo
Športno društvo Tana Briše. Na Tani je bilo hladno, vendar
gledalcev vseeno ni manjkalo. Polni pričakovanja so večinoma
prišli na prizorišče dogajanja kar peš. Tako se je zbralo okoli
400 navijačev vseh starosti, na skakalnico pa se je pogumno
odpravilo kar 26 skakalcev. Poleg domačinov iz občine Vransko in iz ŠD TANA so prihajali tekmovalci iz Ojstriške vasi pri
Taboru, Motnika, Velenja, Zabukovice, Doba pri Domžalah,
Kaplje vasi pri Preboldu, Grajske vasi, iz Laz v Tuhinjski dolini, Marije Reke, Gotovelj in Galicije. Tekmovali so v štirih
kategorijah. Prva je bila kategorija starejših dečkov, sledila ji
je kategorija mlajših članov, članov in na koncu še kategorija
veteranov. Vse skupaj se je pričelo ob 14. uri, ko sta skakalnico
odprla Sara Hrastovec s slovensko zastavo in Jernej Lesjak z
evropsko. Tako so tekmovalci najprej poskusno skočili. Temu
so sledile še tri serije skokov. Najdaljši skok tega dne je meril
23 m, ki jih je doskočil Robi Urankar. Vsi drugi skoki so bili
zelo blizu tega rezultata. Večina skokov je bilo dolgih okrog 20
m. Ob koncu zanimivih treh serij skokov smo nestrpno čakali
na razglasitev rezultatov. Vsi tekmovalci so dobili spominsko
priznanje in nagrado, najboljši trije v kategorijah pa poleg
priznanja in nagrade še pokal in medaljo. Pri starejših dečkih
se je najbolje odrezal Dejan Cigler iz Kaplje vasi, Jani Cencelj
iz Doba pri Domžalah pa je premagal vse mlajše člane. Damjan Lemež ali Kača, kot si je izbral vzdevek v drugi seriji skokov, iz Črnove – Velenja je bil zmagovalec članov. Pri veteranih pa je najdlje poletel Robi Urankar iz Laz. Čestitke vsem
zmagovalcem, prav tako pa tudi vsem ostalim, ki ste imeli
pogum in voljo za skok na tej skakalnici, saj brez vas ne bi
mogli izpeljati tako zanimive tekme. Po končani podelitvi je
sledilo nadaljevanje veselja na snegu. Upamo, da se ponovno
vidimo prihodnje leto - nikjer drugje kot na Tani na Brišah.
Sara Hrastovec
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ZGODILO SE JE ...
KAR PREDLAGAŠ, UDEJANJI, NI DOVOLJ, DA
SAMO GOVORIŠ
Pogovor z Ivanom Brišnikom

Smo se pogovarjali o tem, nihče pa ni temu pripisoval
posebnega pomena.
Kako in kje pa ste preživljali otroštvo?
Rodil sem se kot četrti otrok od devetih. Pred mano so
bili Pepi, Vidko in Mici. En brat je umrl star en teden, a
se ga še vedno spominjamo, najstarejši brat je umrl pri
33 letih za rakom, drugi najstarejši je umrl v 82. letu, vsi
ostali, trije bratje in sestri Trezi in Mici, smo še živi.
Otroci smo se imeli zelo radi, imeli smo zelo dobrega
očeta, tudi mamo, a je bila zelo stroga. Tudi natepla nas
je, oče se je vedno potegnil za nas in ji govoril, da mora
naša dejanja sprejeti z razumevanjem.
Oba smo imeli zelo radi. Oče je bil res enkraten človek,
med nami ni delal razlik, smilil pa se mi je, ko je razlagal, kaj vse je preživel med vojno. Ko se je začela prva
svetovna vojna, je bil star 14 let, naslednje leto je že moral
k vojakom. Kasneje si je želel, da bi obiskal vse lokacije, ki
jih je prehodil kot vojak. Tega ni dočakal, sam sem si vse
to ogledal in ne morem verjeti, kako je zmogel.

V tokratni številki objavljamo intervju še z enim čilim jubilantom naše občine. Danes, na dan izida Občinskega
informatorja, praznuje 85 let Janez Brišnik. G. Ivan, kot
ga večina pozna, je sicer rojen na prestopni dan. Njegova »edina smola« v življenju je namreč ta, da se v resnici
postara le vsaka štiri leta. Je mož, ki je in še pušča pomemben pečat v občini Vransko. Bil je predsednik krajevne
skupnosti, dolgoletni predsednik kulturnega in gasilskega
društva, sodeloval je pri obnovi cerkva in še in še. Kljub
vsem funkcijam, ki jih je opravljal v življenju, mu največ
pomeni družina. Z ženo sta videla lep kos sveta in veliko
lepega doživela. Vesel je, da mu služi zdravje, zimske dni
rad posveča branju. V največje zadovoljstvo pa so mu
vnukinje, katerim se bo kmalu pridružila še ena ali pa
vnuk. Vse najboljše, g. Ivan.
Ko sem se pripravljala na pogovor, sem ugotovila, da
sodite med smolčke. Praznujete rojstni dan 28. 2. ali
1. 3.?
28. februarja.
Ste se že kdaj udeležili množičnega praznovanja, ki ga
organizirajo za slovenske smolčke?
Ja, trikrat sem dobil vabilo. Udeležil sem se praznovanja
na Ljubljanskem gradu, na Bledu in v Ljubljani. Na Ljubljanskem gradu in na Bledu je bilo zelo lepo, v Ljubljani
pa je šepala organizacija, čutilo se je, da organizatorja zanima predvsem honorar.
Ste se kdaj v življenju počutili prikrajšani oz. ste kdaj
videli razlog za smolo v rojstnem datumu?
Ne, nikoli. To je povsem naravna zadeva, rodiš se, ko se
rodiš.
Ali je tisto praznovanje vsaka štiri leta kaj posebnega?
Ne, nič posebnega, si pač rojen na tisti dan. V službi smo
bili trije rojeni na isti datum, le letnice so bile različne.
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Osnovno šolo sem obiskoval na Vranskem. Učil sem
se zelo rad in kadar je šla mama v šolo, je vedno prišla
domov dobre volje, ker so me pohvalili. Obljubili so mi
nadaljevanje šolanja v gimnaziji, a je vojna to preprečila.
Še danes se spomnim, kako nam je ravnatelj Sevnik leta
1941 na šolskem dvorišču povedal, da šole od jutri ne
bo več in naj nikoli ne pozabimo, da smo sinovi in hčere
slovenskih mater in jezika. Po vojni sem končal srednjo
šolo. Za tiste, ki smo že bili polnoletni, je potekala v intenzivni obliki, saj smo imeli pouk cele dneve in smo predelali program nižje gimnazije v enem letu.
Vašo poklicno pot so zaznamovale finance.
Leta 1949 sem bil nastavljen za uslužbenca tedanje Občine
Gomilsko. Po štirih letih sem se zaposlil v Kmetijski
zadrugi Gomilsko, najprej kot računovodja, po dveh letih
pa kot upravnik. Po združitvi zadrug sem bil leta 1961
premeščen na upravo KZ Savinjske doline v Žalec, kjer
sem bil finančni uslužbenec in sem vodil vodstveni resor
v Interni banki Hmezad Žalec. Leta 1975 sem se prestavil
v Hmezad Agrino Žalec, kjer sem delal kot finančni direktor petnajst let, vse do upokojitve.
Lastno družino ste si ustvarili z ženo Ani v Prekopi.
Najprej smo živeli na Gomilskem, kjer sta se rodila
prva dva sinova. Vedno pa sem imel stike z Vranskim,
saj sem imel zelo rad domači kraj. Vedel sem, da si bo
treba ustvariti dom, vleklo me je na Vransko, iskal sem
parcelo, petkrat sem po dolgem in počez pregledal celotno območje, a nihče ni bil pripravljen prodati. Ko sem
nekega dne obiskal domače, so mi starši rekli: »Ja, Ivan,
zakaj pa si ne bi tule dol? Vedno sva mislila, da bi si eden
od vas tu postavil hišo.« Prej mi kaj takega ni prišlo niti
na kraj pameti, mislil sem si, kaj bo rekel brat France. En
mesec sem premišljeval, niti ženi nisem povedal. Ko sem
se odločil, sem ji povedal, a ji ni bilo najbolj všeč. Medtem
pa nam je še na Gomilskem ena gospa ponudila parcelo,
češ da se vsi strinjajo in če hočemo, si lahko zgradimo
hišo.
Obveljala je Prekopa, kamor smo se preselili leta 1969.
Nekaj let kasneje se je rodil še najmlajši sin.

ZGODILO SE JE ...
Tri mandate ste bili predsednik Krajevne skupnosti
Vransko. Kaj so bile prioritete vašega dela?
Naredili smo preko štirideset omembe vrednih projektov. Oblikovali smo program dela, ki smo ga vsestransko
zasledovali in izvajali. Najprej smo se lotili asfaltiranja
pomembnejših cest.
Še pomembnejša naloga je bila izgradnja novega vodovodnega zajetja, saj je vode poleti primanjkovalo.
Ugotovili smo, da bi zadoščalo dodatno zajetje v Merinci. Vode je bilo dovolj, nismo pa imeli izvajalca del.
Po nekem srečnem naključju je prišel do mene gospod, ki je imel skupino delavcev. Dogovorili smo se v
obojestransko zadovoljstvo in dela so stekla. Vsaka
hiša je bila obremenjena za določeno vsoto in delo smo
pripeljali zelo uspešno do konca, da je bilo poleti dovolj
vode tudi v Čepljah, Prekopi … Moram pa povedati, da
so Vranšani takrat tako nasprotovali, da se ne da povedati. Na enem sestanku pa sem povedal, če hočejo spet
preprečiti Prekopi tisto, kar ji pripada, kajti v Prekopi
se je pred vojno zelo razširil tifus zaradi okuženih cevi.
Takrat so imeli v Prekopi že ves material za obnovo vodovoda in ker so Vranšani nasprotovali, ga je takratni
župan Košir podaril Vranskemu. Ljudje ga že tako niso
marali, s tem pa se jim je še bolj zameril.
Nadaljevali smo z obnovo šole, kjer so bili ponovno
na pol narejeni projekti, denarja pa ni bilo. Izpopolnili
smo načrte, dodali dve učilnici, telovadnico ter pridobili soglasje kamniške občine za sofinanciranje projekta,
saj so v šolo na Vransko hodili tudi otroci z njihovega
območja.
Istočasno je župnija hotela v farni cerkvi nadomestiti
zvonove, ki so bili odvzeti med vojno. Takrat sta bila
duhovnika g. Rutar in kanonik g. Karo. Oblast je temu
zelo nasprotovala, z g. Rutarjem sva bila klicana v Žalec
v pisarno predsednika občine. Tam sva bila od 8. ure do
12.30. Prepričevali so naju, da zvonov ne bo. Rekel sem
mu, naj nas pustijo, da bomo oboje naredili sami. Tako
so naju ob 12.30 le spustili domov. To so bili najhujši
politični pritiski, potem jih skoraj ni bilo več.
Ko smo končali s tem, je inšpekcija prepovedala uporabo kulturnega doma. Na temeljih starega Slomškovega
doma smo zgradili novega. Predstavniki v okviru
takratne žalske občine se niso strinjali, da bi na Vranskem imeli nov kulturni dom in ko sem že pred izgradnjo lobiral za denar, ga niso dali. Nekaj je dala KS, veliko
smo zbrali sami, še vedno pa ni bilo dovolj. Takrat sem
ogromno hodil v Ljubljano na ministrstvo za kulturo oz.
takratno kulturno skupnost, kjer so me spodbujali in
povedali, da bo nekaj morala prispevati tudi žalska kulturna skupnost. Ko sem šel s to novico h g. Razboršku,
me je ta ostro besedno napadel in povedal, da nikakor
ne. Zopet sem šel v Ljubljano in povedal za novonastalo
situacijo.
Nato je moral žalski župan Gorišek sklicati sestanek z
vsemi vpletenimi in gospodje iz Ljubljane so Žalčanom
povedali, kako lahko nasprotujejo, če smo toliko naredili sami. Dejali so, da bo država prispevala dodatno še
toliko, sami bodo dali toliko, Žalec pa mora dati toliko.
Res je bilo tako in finančno smo rešili kulturni dom.

Moram pa povedati, da smo imeli navado, da smo po vsaki končani akciji zbrali in pregledali vso dokumentacijo in
jo arhivirali.
Ko sem videl finančno rešitev kulturnega doma, smo
zgradili še mrliško vežo.
Nato smo s sredstvi iz samoprispevka zgradili zdravstveni
dom. Ko smo uspeli s tem, se je pokazal že nov problem.
Na Vranskem so zaprli in prodali gasilski dom. Strinjali
smo se, da Vransko ne more biti brez gasilskega doma in
da bo izkupiček od prodaje starega osnova za začetek gradnje novega. Tako smo zgradili prizidek pri sodniji (danes
vrtec) in rešili problem. Krajevna skupnost je pomagala
tudi pri izgradnji gasilskega doma na Ločici in Tešovi.
Na Vranskem se je uredila cesta, pločniki, javna razsvetljava.
Velika akcija je bila tudi izgradnja ceste na Čreto, posebej
zahteven je bil projekt cesta do Tešove. Zadeva bi padla v
vodo, če ne bi g. Žužej pristal na zamenjavo zemlje, da se
je potem cesta speljala po njegovi parceli.
Moja največja zamera županu Sušniku je ta, da je denar, to
je 136 milijonov takratnih tolarjev, ki jih je Občina Vransko ob gradnji avtoceste dobila kot nadomestilo za spremembo namembnosti po katastrski občini Prekopa, namenil asfaltiranju ceste Vransko-Čreta. Moram poudariti,
da temu nismo nasprotovali, ker je Občina obljubila, da
bo ta denar nadoknadila iz svojih virov in poskrbela za
prepotrebno komunalno ureditev vasi Prekopa, kar pa se
ni zgodilo.
Prej sva govorila, da ste bili poklicno povezani s financami. Vaše življenje pa niso zapolnjevale samo
suhoparne številke, ampak ste bili zelo dovzetni za delovanje na področju kulture – oživili ste kulturno društvo,
poskrbeli za množičnost kulturnih dogodkov, skrbeli za
ohranjanje kulturne dediščine …
Na področju kulture je bil zelo priden Franci Poznič, ki
pa po bolezni ni mogel več opravljati funkcije. Nasledil ga
je Janez Kozmelj. Pred njim je društvo redno predvajalo
filme … Društvo je začelo ugašati, financ ni bilo, nekega
dne je prinesel ključe in povedal, da ne bo več predsednik.
Bil sem na KS, videl sem, kaj se dogaja. Vedeli smo, da
mora funkcijo nekdo prevzeti, člani so bili izvoljeni,
predsednika pa ni bilo več. G. Sušniku smo dali nalogo,
da skliče odbor in da začne društvo delovati. Kljub prigovarjanju ni naredil ničesar. Nato sem kot najstarejši sam
sklical odbor. Ker funkcije ni hotel prevzeti nihče, sem jo
začasno sam.
Uredili smo knjižnico in delali tisto, kar počne danes
ZKTŠ. Treba je bilo delati. Iz prvega mandata je nastal
drugi in tako naprej. Za mano je funkcijo prevzel Janko
Reberšek.
Vidnejšo vlogo ste odigrali tudi na področju gasilstva.
Krajevna skupnost je bila odgovorna, da je vse delovalo.
Predsednik PGD Prekopa je bil takrat Karel Goropevšek,
ki je bil star 70 let. Ko sem videl, da so mu po krivici začeli
metati polena pod noge, smo na občnem zboru sprejeli,
da ga razrešimo funkcije in ga izvolili za častnega dosmrtnega predsednika društva.
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ZGODILO SE JE ...
Nekateri so se silili v ospredje, a so samo govorili, ničesar
pa ne bi naredili. Zopet sem videl, da je treba nekaj narediti, zato sem se ponudil za predsednika za eno leto. Iz
tega so nastali trije mandati. Dom smo obnovili, dogradili
prizidek. Za mano je funkcijo prevzela Jelka Vranič. Predlagali so jo, ker je postala zelo močna ženska sekcija. Žal
se je društvo razdelilo na dva tabora, prišlo je do prepirov,
predsednica pa je odstopila pred koncem mandata.
Ob 85-letnici društva smo kupili nov prapor, ki je bil po
drogu okrašen z imeni botrov. Ob nekem pogrebu ga je
zastavonoša pustil v mrliški veži in drog z imeni je izginil.
To me boli.
Zavzeto ste sodelovali pri obnovi sakralnih objektov,
zlasti pri obnovi podružničnih cerkva v Stopniku in v
Šmartnem/Podvrhu.
Glavna kulturna dediščina občine Vransko so sakralni
objekti. To mi veliko pomeni.
Pripravil sem pa tudi vse, da bi ministrstvo za kulturo
začelo prispevati sredstva za ohranitev stopniškega
gradu. V stopniški cerkvi imamo najstarejši zvon, iz leta
1317. Uspeli smo odkupiti Schwentnerjevo hišo. Štejem
si glavne zasluge, da smo ohranili sodnijo, ki je bila že
prodana, pa smo vztrajali. Danes je tam vrtec.
Ja, sodeloval sem pri obnovi podružnične cerkve v Stopniku. Ko je prišla na vrsto podružnica v Šmartnem, so
dali najprej opremo v restavriranje, glede same arhitekture pa so hoteli, da se malo »pokrpajo« razpoke in se pobeli. Sam sem vedel, da to tako ne gre, zato sem vztrajal,
da se ustanovi odbor, se poveže s strokovnjaki, in dosegli
smo, da je cerkev obnovljena tako, da je znamenitost za
naše kraje. Veliko je stvari, ki me navdušujejo, rad imam
starine.
Poznamo vas tudi kot avtorja oz. soavtorja knjig. Nastaja kaj novega pod vašim peresom?
Knjigo o Prekopi sem napisal, ker sem čutil, da je za Prekopo treba nekaj narediti. Knjigo o cerkvi sv. Martina
pa sestavljajo prispevki petih avtorjev, sam sem opisal
natančen potek obnove.
Trenutno imam nekaj v mislih, a o tem še ne bi želel govoriti.
Kako danes s časovne razdalje ocenjujete svoje aktivno
delovanje na občinski ravni oz. v takratni krajevni skupnosti?
Za tiste čase smo naredili zelo veliko dobrih stvari, in to z
entuziazmom ljudi, brez honorarjev, nagrad in priznanj.
Vedeli smo, kaj je bilo treba narediti in smo iskali
možnosti, da smo uspeli. Pred tem, pa naj to še drugi povedo, se je samo kritiziralo, niso pa naredili, kar bi lahko
in morali narediti. Spoštujem pa iz tistega časa učitelje in
dr. Mertla ter dr. Grmiča. Zanj bo šele čas pokazal, kako
pameten je bil.
Vzor so mi mnogi nekdanji Vranšani, nekdanji predsednik občine Franc Pečovnik, ki je bil veliki mož. Mnogi
tisti, s katerimi sem sodeloval na Gomilskem, v Taboru,
zlasti tast, s katerim sva imela identičen pogled na svet.
Spoštujem veliko žensk, čeprav niso javno izpostavljene.
Na povojni čas od 1945 do 1955 gledam kritično, potem
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pa so se začele stvari spreminjati v pravo smer in s tem bi
morali nadaljevati.
Za svoje požrtvovalno delovanje ste prejeli številna
priznanja, med drugim tudi grb Občine Vransko, ki
je najvišje občinsko priznanje. Kakšen je vaš odnos do
priznanj in nagrad?
(Žena, ki je prišla kuhat kosilo, se oglasi, da jih je ogromno po kredencah, kar je dokaz, da je bil prizadeven celo
življenje.)
Vest bi mi očitala, če ne bi delal. Moj moto so besede Simona Gregorčiča: »Dolžan ni samo, kar veleva mu stan,
kar more, to mož je storiti dolžan!« Nikoli nisem delal za
nagrade, priznanja.
Ko sem naredil maturo, so me doma čakali za kuhinjsko
mizo. Poleg domačih je sedel mamin stric Jakob Poznič,
ki mi je takrat rekel: »Ivan, zdaj ti povem: dobro delaj in
misli na konec.« Tega se še zelo dobro spominjam. Sledil
je mojemu delu, še ko je bil star, je bil zelo bister.
Veliko so mi »dali« tudi učitelji Sevnik, Štraus, Sevnikova, Urek, Urekova, Perčičeva, v Celju pa Horvat, dr. Peter Pavlič. K slednjemu sem se lahko zatekel s kakršnim
koli problemom. Vedno mi je rekel, naj malo počakam,
me ohrabril, nato sva rešila težavo in je bilo v redu do
naslednjič.
Kako ocenjujete trenutno dogajanje v Sloveniji, v
političnem in kulturnem pogledu?
Razočaran sem nad vsem, kar se dogaja. Boli me, obsojam sedanje politike, leve in desne. Kar počnejo, je obsojanja vredno. Škoda, škoda, škoda. Kar so povzročili,
desetletja naš narod ne bo pozabil in tega razrešil.
Bil sem tako prevzet in navdušen, da je nastala samostojna Slovenija, zdaj pa to. V politiko se nikoli nisem hotel
mešati, bil sem previden, nisem zaupal. Hvala bogu, da
nisem.
Kaj pa v občini Vransko? Se po vaše razvija v pravo
smer?
Veliko so naredili, je pa res, da trenutno za tako ceno, da
bo nas in naše zanamce še dolgo bolela glava. Smo četrta
najbolj zadolžena občina. V času, ko sem bil predsednik
krajevne skupnosti, ni bilo niti solda dolga, je vse dokazano. Lahko bi vzeli kredit za kulturni dom, pa ga nismo,
ker nismo vedeli, kako ga bomo vrnili. Kot finančnik
gledam na to tako, da je denar vedno treba vrniti.
Po mojem se občina ne razvija v pravo smer, toda zdaj
je prepozno. Kar je, je. Razvoj ne temelji na odločitvah
realnih možnosti. Sem navdušen nad športno dvorano,
vem pa, koliko je stala.
Vem, da ste še vedno kljub letom aktivni pri univerzi za
tretje življenjsko obdobje. Sodelujete še kje oz. kaj vas
osrečuje in vam zapolnjuje življenje?
Veselje do vnukov. Smo družina, ki je zelo povezana.
Žena med tednom kuha za vse sinove in njihove družine,
tako da se vidimo vsak dan. Čakamo šestega vnuka in se
zelo veselimo. Veliko pa imamo tudi dela okrog hiše.
Tanja Goropevšek

UTRINKI IZ ZGODOVINE
NEKOČ JE BILO
ZAČETKI LOVSTVA NA VRANSKEM
Ko pogledamo z Vranskega proti Menini, se nad vasjo Merinca kaže z drevjem obrasel nekdanji lovski dom na Orehovcu, ki je sedaj v privatni lasti. V obdobju po ustanovitvi
Lovske družine Vransko, to je pred dobrimi 66 leti ali točneje
26. maja 1946, je bila to najbolj obiskana izletniška točka v
neposredni bližini Vranskega. Takratna lovska družina je iz
stare kmečke stavbe v glavnem z udarniškim delom obnovila
to stavbo v lovski dom na Orehovcu, kjer je bilo tudi lovsko
strelišče. Lovska družina Vransko je uredila še cesto, tako da
je bil dostop omogočen tudi z avtomobilom.

Pogled na lovski dom na Orehovcu

V tistih letih sem z velikim občudovanjem spremljal njihovo
zagnanost pri delu, predvsem pa njihova prijateljska druženja,
lovske pripovedi in moč ustvarjanja prijetne družbe. Čeprav
nismo bili člani lovske družine, smo bili nečlani vedno toplo
sprejeti in smo v tem domu doživeli veliko lepih trenutkov, ki
nam s spomini polnijo naša življenja.
Lovsko družino Vransko je ustanovilo 17 lovcev, ki so bili po
večini ugledni kmetje in obrtniki. Prvi predsednik je bil Robert Kladnik, kmet iz Čepelj, ostali soustanovitelji so bili Karel
Košenina, gostilničar in mesar, gostilničar Jože Križnik, lovski
čuvaj Oto Šindenfeld, čevljarski mojster Jaka Virjent, pleskar
Anton Marko, zidar Konrad Pirnat, mlinar Alojz Druškovič,
zidarski mojster Franc Ketič, kmet Franc Pikl, Pavel Ukman,
Ludvik Šmit in Jože Jerman, kmetje iz Zahomc, Luka Kajbič,
kmet iz Jeronima, Blaž Hribernik, kmet z Vologe, Ludvik
Jesenik, elektrikar iz Brodov, in Ivan Šporin, kmet iz Prekope.

Oddih v naravi - na Orehovcu

nino, nato na Jakov Dol-Bistrico, Sp. in Zg. Limovce, Ravne,
Lepo Trato do Pondorja in Vindije pri Kapli, na Šmartno
do izhodiščne točke na Čreti. Ta lovišča so pripadala nekdaj
Celjskim grofom, ki so imeli tudi stopniški grad Heckenberg.
Nato je prešlo lovišče v last raznih grofov in nazadnje baronov
Witenbachov. Baroni so lovili na svojih posestvih, ostali revir
pa je prišel v zakup premožnejših slovenskih družin. Tako
je v letu 1910 prešlo lovišče v roke slovenskih lovcev. Bilo
je razdeljeno na tri dele. Od Witenbachov je kupil graščino
Majdič, nato Robič, občino Vransko pa sta imela v zakupu
Schwentner in Jeronim Sachaver. Po odstopu teh so se menjali zakupniki vse do druge svetovne vojne. Seveda takrat o
kakršni koli načrtni gojitvi divjadi ni bilo govora.
Ko začneš
raziskovati
bogato
zgodovino
lovstva na
Vranskem,
se preprosto
ne da omejiti
na stran, ki
mi je odmerFranci Golavšek in Rado Virjant s trofejo leta 1963 jena.
Moj
poudarek v
tem sestavku je bil namenjen ustanoviteljem, zgodovinskemu
delu in lovskemu domu na Orehovcu ter pridnim začetkom
naših lovcev na Vranskem.
Z denacionalizacijo je bil lovski dom vrnjen starim
upravičencem. Lovska družina se je številčno okrepila in
odločila postaviti nov lovski dom. To jim je tudi uspelo, saj
je dom postavljen in v notranjosti izgotovljen. Društvu moramo dati vso priznanje za odgovorno in strokovno delo, za
uspešno uravnavanje populacije divjadi, za številna prostovoljna dela in pravilen odnos do narave in ekologije. Za
konec pa želim vranskim lovcem še veliko lovskih uspehov
in dober pogled.
Vlado Rančigaj

Ustanovitelji Lovskega društva Vransko

Takratno lovsko društvo je dobilo lovišča v izmeri 5220 ha.
Lovska meja se pričenja na Čreti, gre do Šentjošta, Lipe, okrog hriba Predkovica na Slape, zavije na jug na Farovško pla-

Lovsko društvo Vransko danes
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UTRINKI IZ ZGODOVINE
Schiller von Schildenfeld
S priimkom Schildenfeld sem se prvič seznanil pri iskanju prednikov svoje soproge. Pravzaprav smo iskali
rod njene prababice, ki naj bi bila doma na Vranskem.
Napaka v ustnem izročilu pa je nekoliko zavrla iskanje,
saj njenega dekliškega priimka v pisnih dokumentih tu
ni bilo. Kmalu se je izkazalo, da v igri ni prababica, ampak praprababica, torej ena generacija nazaj. Njeno ime
je bilo Frančiška Antonija pl. Schildenfeld. S pomočjo
matičnih knjig, kjer mi je požrtvovalno pomagal g.
Milan Brišnik, knjige »Der Adel in den Matriken der
Herzogtums Krain« avtorja Ludviga Schivitza, knjige
»Genealogisches Taschenbuch der Adligen Hauser
Ősterreichs«, ki mi jo je prijazno posredoval dr. Miha
Preinfalk, sem kmalu prišel do nekaterih osnovnih podatkov o iskani osebi. Pri nadaljnjem iskanju pa se mi je
razkrila obsežna in razvejana rodbina Schiller pl. Schildenfeld, katere posamezniki so živeli po širni tedanji
Kranjski, Štajerski in tudi v Galiciji, ki danes pripada
deloma Poljski, deloma Ukrajini. Predstavniki rodbine
so bili večinoma v vojaški ali državni službi. V določenih
obdobjih so bili tudi lastniki nekaterih dvorcev in gradov v današnji Sloveniji. Na primer dvorca Jama v Ljubljani (na mestu bolnice Petra Deržaja), dvorca Ravne
pri Šoštanju in gradu Grič na Dolenjskem.

povišanje je lahko zaprosil na podlagi 15-letnega dela v
državni službi.
Janez Matija je imel štiri sinove: Janeza, Antona Leopolda, Franca Jožefa in Maksimiljana. Janez je prevzel
poštno postajo v bližnji Planini. Poročen je bil z Ano
Sibilo Urbas, s katero sta imela devet otrok, za katere pa
so na voljo le rojstni podatki. Vsi so bili rojeni v Planini.
Tu je živel tudi Janezov brat Franc Jožef, poročen z
Jožefo (priimek neznan). Imela sta šest otrok, ki pa jih
srečamo že po raznih krajih v Sloveniji (v Ilirski Bistrici, Žužemberku in Šmartnem pri Litiji).
Maksimiljan se je v Ljubljani poročil z Marijo Genovefo
pl. Peterman, s katero sta se kasneje odselila v Galicijo,
kjer sta si ustvarila številno družino. Njun vnuk Maksimiljan je imel 14 otrok, njun pravnuk Leon pa 11.
Živeli so po različnih krajih Galicije, ponekod tudi kot
poštni uradniki. Njihov potomec je najverjetneje tudi
poljski dramatik in gledališki režiser Leon Schiller de
Schildenfeld (1887-1954).
Prednik Schildenfeldov z Vranskega, ki so nekje izgubili prvotni priimek Schiller in so uporabljali samo predikat Schildenfeld, pa je bil drugi sin Janeza Matije, Anton
Leopold. Bil je odvetnik in je živel v Ljubljani. Poročen
je bil z Marijo Ano pl. Kossen. Po dolgih letih advokature je zaprosil za povišanje v viteški red. V prošnji je
navedel, da 30 let neutrudno služi kot odvetnik in da
so ga zaradi njegovih zaslug deželni stanovi izvolili za
deželnega sekretarja. Poudaril je tudi, da je poročen s
plemkinjo, katere družino je zaradi vojaških zaslug že
cesar Ferdinand II. povzdignil v plemiški stan. Njegovi
argumenti so prepričali in tako je bil 19. 11. 1770. leta
povzdignjen v viteza.
V zakonu z Marijo Ano pl. Kossen se je rodilo osem
otrok. Njuni potomci so se rojevali tako v Ljubljani kot
Slovenski Bistrici, Brežicah, Celju, Zgornji Polskavi in
celo v Peczi (Madžarska). Pravnuk Friderik, ki je živel
v Ljubljani, je bil poročen z Amalijo Berto Conrad pl.
Hötzendorf, sestrično feldmaršala Franca Conrad pl.
Hötzendorfa, poveljnika generalnega poveljstva avstroogrske vojske v prvi svetovni vojni. Njuna sinova sta
kasneje živela v Gradcu.

Prvi, ki je od cesarice Marije Terezije 19. 8. 1745 prejel
plemiški naziv, je bil zakupnik pošte v Logatcu, Janez
Matija Schiller, ki je dobil predikat pl. Schildenfeld. Za
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Četrti otrok Antona Leopolda, Anton Alojz, rojen v
Ljubljani, pa je nadaljeval vejo, ki je kasneje prišla na
Vransko. Anton Alojz je bil poročen z Marijo Agnez
pl. Eder in je imel z njo devet otrok. Glede na dokumentirane kraje rojstev njunih otrok sta sprva živela v
Ljubljani, okrog leta 1787 pa sta se verjetno preselila v
Škofjo Loko, kjer se je kot osmi otrok 26. 6. 1791 rodil
Janez Peter Alojz. V knjigi (Genealogisch ...) je navedeno, da je odšel na Vransko, kjer je imel sina Alojza.
Na istem mestu je označen tudi kot »poštni mojster«
na Vranskem. To pa se ne ujema z zapisom v brošuri
»Kratek opis zgodovine kraja Vransko do leta 1941« avtorja Štefana Kočarja, kjer so navedeni kot zakupniki
pošte na Vranskem družina Plaperti, Žiga Novak in
družina Omersi.
Nekje na tem mestu bi se morali srečati podatki iz
omenjene knjige in podatki iz mojega prvotnega iskanja, vendar pa vsi zapisi iz matičnih knjig še niso

UTRINKI IZ ZGODOVINE
dokončno raziskani. Tako lahko samo domnevam, da
se je prav Janez Peter Alojz okrog leta 1826 poročil z
Elizabeto Omersi (morda tudi zaradi tega opredelitev
za poštnega mojstra). Iz podobnih razlogov so zaenkrat znani le trije njuni nasledniki, in sicer: Frančiška
Antonija (1831/1832-pred 1900), poročena Kopřiva,
Zagorje 29. 1. 1854, Alojz (6. 12. 1833-12. 8. 1909) in
Ana (20. 5. 1838-?), poročena Kolar.
Alojz je bil poročen z Lodoviko Vajda (19. 8. 1838-8.
6. 1906). Bil je lastnik velikega posestva na Vranskem
in hiš (takrat) št. 45, kjer je bila gostilna, 19 in 20, p.
d. Malik. Na pokopališču je dal postaviti nagrobnik, na
katerem sta z ženo tudi prva zapisana.
Imela sta sina Alojza (20. 10. 1856-8. 3. 1941), ki je najprej služboval na sodišču na Vranskem, od koder je bil
premeščen v Pliberk in nato v Šoštanj. Tam se je najverjetneje prvič poročil. Ob smrti staršev je zapustil notarsko službo in se vrnil na Vransko ter prevzel očetovo
posest. S prvo ženo (nepoznana) sta imela tri otroke. Z
drugo ženo Marijo Rössner (27. 1. 1877-20. 11. 1935)
pa še sedem.
V nekrologu, ki je bil objavljen v časniku Jutro 14. 3.
1941, je opisan kot skrben gospodar na posestvu, ki
ga je vodil skoraj 50 let. Bil je dolgoletni član občinske
uprave, član upravnega odbora posojilnice, gostilničar,
član gasilskega društva in lovske družine, večkrat je bil
izvoljen tudi za porotnika na celjskem sodišču. Rad je
pomagal in pravno svetoval, posebno kmečkim ljudem.
Z generacijo njegovih otrok pa prihajamo že v obdobje,
v katerem ste nekateri prebivalci Vranskega poznali ali
srečevali nekatere predstavnike Schildenfeldov.
Prvi trije otroci so bili Alojzij, Rudolf in Ludvik.
Alojzij (4. 7. 1888-1947) je bil v Mariboru v vojaški
službi. Ob razpadu Avstro-Ogrske je bil že upokojen
in se je kot prostovoljec priključil Maistrovim borcem.
Imel je dva otroka, Rozalijo in Karla. V Šentilju živi njegova vnukinja Jožica Pucko, njegov pravnuk pa je znani
nogometni reprezentant Hrvaške, Gordon Schildenfeld, rojen v Šibeniku.
Rudolf (28. 2. 1892-1953) je odšel v Ljubljano, kjer je
opravljal razne službe na sodišču. Poročil se je s Pavlo
Ramovš (1885-1918), ki je umrla ob porodu hčerke.
Imela sta sina Emericha (1916-2010) in hčer Majdo
(1918-1919), ki je umrla kot otrok.
Kasneje se je ponovno poročil in z Marijo (priimka ne
poznam), rojeno leta 1893, umrlo 1981, imel še dva
otroka. Prvi je bil Zlato (1920-1996), sledila pa je še
Cveta (1922-1995).
Ludvik (17. 9. 1894 - 1973) je bil poročen s Terezijo
Golob. Imel je tri otroke: Franca, ki še živi v Slovenski
Bistrici, ter Silvo in Rajka, ki sta že pokojna.

poročila s posestnikom Rakom, p. d. Cunder, v Spodnje
Gorče, občina Braslovče. Stanislava (3. 5. 1907-1988),
ostala je doma, poročena z Avgustom Zupanom, Melanija oz. Milica (5. 5. 1913-30. 7. 1996), ki je bila samska, poštna uslužbenka, po mojih podatkih poslednja
na Vranskem, ki je nosila priimek Schildenfeld.
Zanimiva je še zgodba Rudolfovega sina Emericha,
objavljena v reviji Mladina 3. 9. 2001 pod naslovom
Od plemiča do judoista. Povzetek zgodbe bi bil naslednji: Začetek druge svetovne vojne je ujel Emericha
v Kruševcu, kjer je končal vojaško tehnično šolo. V
Ljubljano se ni mogel vrniti, ker je bila družina zaradi sodelovanja z OF na slabem glasu pri okupatorju
podložni policiji. Oče Rudolf je bil interniran v Gonarsu, prav tako brat Zlato, ki je bil kasneje premeščen
v Mauthausen, sestra Cveta pa je bila internirana v Ravensbrücku.
Po dolgem čakanju v Kruševcu je v začetku leta 1942
odšel v partizane. Boril se je na območju Planine, Jastrebca in Kopaonika. Od puškomitraljezca je napredoval v vodnika in na koncu celo do polkovnika. Konec leta
1943 je postal namestnik komandanta bataljona. Na
sremski fronti je bil težko ranjen v nogo, ki jo je skoraj
izgubil. Na okrevanje je bil poslan v Niš, kjer je postal komisar sanitetnega bataljona, kasneje pa komisar
vojaške bolnišnice. Tik pred osvoboditvijo so uradno
popisovali partizane. Emerich vitez Schildenfeld se je
prijavil kot Mirko Šindič-Artem, kakor so ga klicali
soborci. Priimek Šindič je prevzel tudi brat Zlato.
Po vojni je Mirko zaprosil za premestitev v Slovenijo,
kjer je deloval v vojaškem poveljstvu in se selil od Beograda do Splita. Leta 1965 se je v Ljubljani upokojil.
Njegov sin je leta 1972 ustanovil Judo klub Bežigrad in
Mirko je postal in ostal predsednik kluba celih 30 let.
Umrl je leta 2010 in je pokopan na ljubljanskih Žalah.
Kot mi je znano, so bili tudi drugi predstavniki družine
primorani v času države SFRJ spremeniti priimek, vendar ne prostovoljno, iz Schildenfeld v Šildenfeld.
Za konec pa še tole. Praprababica moje soproge je bila
Frančiška Antonija, ki se je v Zagorju ob Savi poročila s
priseljencem s Češke, Francem Kopřivo. Imela sta štiri
otroke. Sin Ivan je postal zdravnik in je opravljal službo
mestnega fizika v Ljubljani. Njegova hči Marija se je
poročila z živinozdravnikom Pavlom Kolencem. Imela
sta dva sina. Prvi sin Jurij je imel dve hčerki. Njegova
prva hči Marjeta se je poročila z mano.
Marko Zuccato
Op.: Schildenfelde na Vranskem bi gotovo bolje opisal
kdo od domačinov.

Otroci iz drugega zakona pa so:
Karel (15. 10. 1898-3. 2. 1935), Oto (14. 10. 1899-22. 4.
1981), poročen je bil s Stanko Novak.
Mihaela (17. 10. 1901-27. 12. 1901) je umrla kot otrok.
Marija Antonija (27. 2. 1904-?), ki je bila poročena v
Novem Sadu, Friderika Amalija (27. 2. 1906-?) se je
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ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT

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

GLEDALIŠKI ABONMA
sobota, 16. 3. 2013, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko
BURKA O JEZIČNEM DOHTARJU
Dramska skupina SKD "Tabor" Opčine

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET

V soboto, 9. 3. 2013, ZKTŠ Vransko organizira
enodnevni smučarski izlet z Vranskega
v smučarsko središče MOKRINE/NASSFELD
(1300 m-2020 m).
Cena na osebo: · odrasli/mladina: 47 evrov
		
· otroci (1998-2006): 28 evrov
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.
Prijave zbiramo do 6. 3. 2013.
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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POČITNIŠKI TEČAJ
SMUČANJA ALI DESKANJA NA SNEGU
NA GOLTEH
V času zimskih počitnic je ZKTŠ Vransko že
peto leto zapovrstjo organiziral v sodelovanju
s Smučarsko šolo Beli zajec tečaj smučanja ali
deskanja na snegu na Golteh. Letos se je tečaja
udeležilo sedem otrok, šest smučarjev in en deskar.
Po napornem prvem dnevu, ko se urejajo formalne
zadeve, spoznavajo pravila in tudi novi prijatelji, je
sledil najlepši dan v tednu glede vremena. Tretji dan
so navdušeno pripovedovali, kako so se že spuščali
po strmini in niti megla ni bila ovira za pridobivanje novega znanja. Četrti dan se je čutila rahla utrujenost in hkrati napetost ob pričakovanju konca, saj
je bilo zadnji dan treba na tekmovanju staršem in
ostalim pokazati, kaj vse so se naučili. Za pogum
in osvojeno znanje čestitamo vsem udeležencem
tečaja in jim želimo še obilo smučarskih ali deskarskih užitkov.

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 28. FEBRUAR 2013
VSEBINA
AKTI
1. OBVEZNA RAZLAGA Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne
cone Čeplje ČE02-3/2

Številka 28/2013
OBVEZNO R AZLAGO
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012)
1. člen
(predmet obvezne razlage)

3. SKLEP o uskladitvi cene zimske službe za sezono
2012/2013

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne objave
Občine Vransko, št. 21/2012) v 11. členu opredeljuje
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, v 12. členu
zasnovo okolice in v 35. členu dopustna odstopanja od
načrtovanih rešitev.

4. SKLEP o dopolnitvi Načrta razvojnih programov
2011 - 2014

2. člen
(obvezna razlaga 11. člena Odloka)

5. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov
2011 - 2014

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago
11. člena Odloka, točke Tlorisni gabarit, ki se glasi:
Funkcija območja je gradnja poslovnih objektov s
pripadajočo zunanjo ureditvijo. Z optimalno izrabo prostora
se predvidena gradnja poslovnega objekta ne navezuje
samo na območje za razvoj objekta, ki je določen v grafični
prilogi »Načrt ureditve« (št. lista 2.2), ampak se če to
narekuje tehnologija predvidenega objekta razširi na
celotno parcelo.

2. SKLEP o ukinitvi javnega dobra

OBJAVE
6. RAZPIS pogojev in roka dajanja pobud in predlogov
za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012

ZAPISNIKI
7. ZAPISNIK 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
8. ZAPISNIK 10. (korespondenčne) seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

OBVESTILA
9. OBVESTILO zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

AKTI
1. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) in Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni
list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01) je Občinski svet Občine
Vransko na 14. redni seji dne 19.2.2013 sprejel
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3. člen
(obvezna razlaga 12. člena Odloka)
Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago
12. člena Odloka, ki se glasi:
Zelene površine ki so prikazane na grafični prilogi »Načrt
ureditve« (št. lista 2.2) in opisane v tekstu OPPN z odlokom
nikjer ne določa točne velikosti oziroma, da se zelene
površine glede na prikazano grafiko ne smejo spreminjati.
Iz tega sledi, da se zaradi razširitve objekta z zunanjo
ureditvijo izven območja za razvoj objekta tudi le te
spreminjajo in se prilagajajo funkciji predvidenega objekta z
zunanjo ureditvijo s tem da se upoštevajo okoljski pogoji ob
upoštevanju tovrstnih predpisov ter se izvajajo v okviru
parcele.
4. člen
(obvezna razlaga 35. člena Odloka)
Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago
35. člena Odloka, ki se glasi:
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev objekta z
zunanjo ureditvijo glede na grafiko (list 2.2 Načrt ureditve)
se smatra kot prilagajanje stanju na terenu oziroma
izboljšanju tehničnih rešitev, ki so primernejše z
oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega in
okoljevarstvenega vidika in se spreminjajo na priloženo
grafiko OPPN ter se izvajajo v okviru parcele.

Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
5. člen
(začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator –
Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 3505-01/2010-03-1
Vransko, 19. 2. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
• 33,00 €/uro za pluženje in
• 30,00 €/uro za posipanje.
Številka: 3546/2013-04
Vransko, 19. 2. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 20112014

2. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 19. 2. 2013 sprejel
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
• parc. št. 1307/21 (ID 6114732) k.o. 1014 Ločica in
• parc. št. 1307/20 (ID 6114731) k.o. 1014 Ločica.
II.
Lastninska pravica iz točke 1 preneha imeti značaj javnega
dobra in postane last Občine Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, matična številka 1357778000.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 19. 2. 2013 sprejel naslednji
SKLEP
Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se dopolni
kot sledi:
19 Izobraževanje
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB189-13-0002 Energetska sanacija vrtca Vransko
Začetek financiranja: 01.01.2014
Konec financiranja: 31.12.2014
Vrednost projekta: 119.600 EUR

Številka: 7113-12/2011
Vransko, 19. 2. 2013

Proračunski viri:

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Sklep o uskladitvi cene zimske službe za sezono
2012/2013
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 19. 2. 2013 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Zaradi višjih cen naftnih derivatov in prilagoditve ceni
storitev zimske službe v sosednjih občinah, se cene storitev
izvajanja zimske službe v Občini Vransko uskladijo tako, da
se za sezono 2012/2013 povišajo za 10 %.
II.
Cene storitev zimske službe za sezono 2012/2013 tako
znašajo:

Leto 2014
(v EUR)

PV – Transfer iz državnega
proračuna

83.300

PV – Lastna proračunska
sredstva

36.300

Viri skupaj

119.600

Številka: 410/2013
Vransko, 19. 2. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov
2011-2014
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 19. 2. 2013 sprejel naslednji
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Številka 28/2013 – 28. 2. 2013

SKLEP
Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se spremeni
kot sledi:
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih
cest
OB189-12-0007 Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija –
Vransko s pripadajočo rekreacijsko potjo
Začetek financiranja: 01.02.2013
Konec financiranja: 31.01.2014

Leto 2013
(v EUR)

Leto 2014
(v EUR)

PV – Transfer iz državnega
proračuna

103.000

103.000

PV – Lastna proračunska
sredstva

23.712

23.712

0

246.043

126.712

372.755

PV – EU sredstva
Viri skupaj

2. PLAKETE OBČINE VRANSKO
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s
katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem,
kulturnem in športnem področju ter za dosežke na
drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko
občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2012
največ pet (5) dobitnikov plaket.
II.

Vrednost projekta: 499.467 EUR
Proračunski viri:

1. GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe
v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih
človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, lahko
predlaga občinskemu svetu za leto 2012 največ tri (3)
dobitnike grbov.

Številka: 410/2013
Vransko, 19. 2. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

PRIZNANJA Občine Vransko se lahko
podeli
posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu.
Priznanja se izročajo slovesno.
III.
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko
dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev
priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
IV.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
• naziv in naslov pobudnika,
• datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje,
• ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma
naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja,
skupnosti, društva,
• utemeljitev predloga.
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati:

OBJAVE
6. Razpis pogojev in roka dajanja pobud in predlogov
za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012

Na osnovi določil Odloka o podeljevanju priznanj občine
Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
RAZPISUJE
pogoje in rok dajanja pobud in predlogov za
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko:

a) za posameznika:
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero
priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na
tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za
priznanje;
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z
navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo
podeljeno) z utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih
se predlaga za priznanje.
Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine
Vransko za leto 2012 sprejema Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59,
3305 Vransko, do vključno 22. marca 2013 do 13. ure.
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo
vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi
pogoji, ter predloge, ki bodo prispeli po razpisanem
roku, komisija NE bo obravnavala.
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Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
Številka: 012/2013
Vransko, 15. 2. 2013
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
Janez Lencl l. r.

ZAPISNIKI
7. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 19. 2. 2013, 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, Jože Matko,
Aleksander Reberšek, Marjan Pečovnik, Janez Lencl,
Anton Homšak, Nataša Urankar;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka
Kramar, Mateja Godler;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik
- predstavniki medijev in
- ostali vabljeni:
- Mirko HIRCI, Latkova vas 138, 3312 Prebold (k 2. točki
dnevnega reda)
- bivši zaposleni INDE , proizvodnja usnja in usnjene
konfekcije d.d. - v likvidaciji (k 2. točki dnevnega reda)- glej
listo prisotnosti
Opravičeno odsotni:
- člani Občinskega sveta: Nataša Juhart
- ostali: Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko - Tabor
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 10 članov Občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Župan predlaga sprejem dnevnega reda, kot je bilo
navedeno v vabilu. Ker ni pripomb, svetniki z glasovanjem:
10 glasov ZA, 0 proti, sprejmejo naslednji
Sklep št. 235
Sprejme se naslednji dnevni red 14. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje z
dne 04.12.2012 in 8. in 9. korespondenčne seje
2. Informacija o poteku likvidacijskega postopka INDE d.d.
v likvidaciji
3. Pobude in vprašanja svetnikov
4. Pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in
vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni
rabi
5. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012)
6. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi VIZ GŠ
Risto Savin Žalec
7. Dopolnitev Načrta razvojnih programov – NRP 2011 –

URADNE OBJAVE Občine Vransko
2014
8. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov – NRP
2011-2014
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
10. Sklep o spremembi cene zimskega vzdrževanja cest
11. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne,
in 8. in 9. korespondenčne seje
Pripomb na predložene zapisnike 13. redne seje, 8. in 9.
izredne ni, zato sledi glasovanje o potrditvi zapisnikov v
predloženem besedilu:
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 13. redne seje
- 10 glasov ZA 8. korespondenčne seje in
- 10 glasov ZA 9. korespondenčne seje.
Sklep št. 236
Potrdi se zapisnik 13. redne seje z dne 4.12.2012 v
predloženem besedilu.
Sklep št. 237
Potrdi se zapisnik 8. korespondenčne seje z dne 19.12 do
20.12.2012 v predloženem besedilu.
Sklep št. 238
Potrdi se zapisnik 9. korespondenčne seje z dne 9.1. do
11.1.2013 v predloženem besedilu.
Ad2: Informacija o poteku likvidacijskega postopka
INDE d.d. v likvidaciji
Uvodno besedo z obrazložitvijo odločitve za obravnavo
problematike na občinskem svetu poda župan; v
nadaljevanju poda predlog poteka (način) podajanja
informacij s strani vseh deležnikov, pove, da se seja snema
ter nato preda besedo g. Hirciju.
Le ta v nadaljevanju 45 minut prisotnim v kronološkem
zaporedju poda svoje aktivnosti v času od vstopa v podjetje
na željo zaposlenih leta 2008, do dne 1.7.2010, ko je
odstopil s funkcije. Z lastnega vidika pojasni svojo vlogo na
vseh funkcijah, ki jih je opravljal (ustanovitev in zastopanje
zaposlenih v sindikatu SKEI, članstva v Nadzornem svetu
in nato vodenju Nadzornega sveta podjetja, direktor
podjetja) predvsem pa delo, ki ga je v težkem obdobju
opravil, da bi zagotovil normalno poslovanje podjetja in bil v
tem času vseskozi v nasprotju z interesi uprave. Za
izplačilo plač zaposlenim je nazadnje vložil tudi lastna
finančna sredstva in zastavil osebno premoženje. V
likvidacijskem postopku tako nastopa kot upnik, skupaj z
zaposlenimi.
Po izvajanju g. Mirka Hircija župan pove, da je vabljeni
Iztok Kocijančič opravičil svojo neudeležbo na današnji seji
ter v nadaljevanju
glasno prebere dopis, ki ga je na
Občino Vransko naslovila Odvetniška pisarna Jereb iz
Kranja in je prispelo po e-pošti po zaključku delovnega
časa. V pojasnilu odvetniška pisarna poudari, da je
postopek likvidacije v teku, da se je večji del premičnega
premoženja vnovčil, da pa bistveno premoženje za
poplačilo upnikov predstavlja nepremično premoženje
družbe INDE d.d.. Do danes se nepremično premoženje
zaradi razmer na trgu ni moglo prodati, zato se je
likvidacijski upravitelj odločil za najem odvetniške pomoči,
ki je specializirana na področju likvidacijskih postopkov in
postopkov zaradi insolventnosti. Odvetniška pisarna je
5.2.2013 pristopila k postopku zaključevanja likvidacije v
smislu pravne pomoči likvidacijskemu upravitelju, da se
poleg prodaje nepremičnin na trgu, pripravi vzporedna
metoda/ rešitev zaključka likvidacijskega postopka, ki
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predvideva način poplačila upnikov v celoti. Prav tako
pisarna sporoča, da se bo v kratkem najavila na Občini
Vransko z namenom predstavitve modela zaključka
likvidacijskega postopka.
Nato župan odpre razpravo, v kateri so sodelovali:
- Odvetnik Vanja Radanovič iz Ljubljane – zastopnik
zaposlenih – z vprašanji gospodu Hirciju: ali ste vedeli za
300.000 EUR posojila Italijanski firmi, ali ste ukrepali
(izterjava), kje je denar, 150.000 EUR, ki ga je država
namenila podjetju za sanacijo po poplavi in koliko je
znašala skupna višina najetih kreditov pri bankah? G. Hirci
pove, da je za posojilo zvedel kasneje, da tožba ni bila
vložena, ves denar, ki pa je prihajal na račun podjetja iz
katerega koli naslova, pa je šel za odplačilo kreditov
(blokada računa s strani bank);
- Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije
Slovenije - STUPIS Celje, g. Turk Forto, pove, da so
opozarjali g. Hircija, naj zaposlene iz firme INDE ne
vključuje v Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije
– SKEI, čeprav so bile za zaposlene kolektivne pogodbe tu
ugodnejše, vendar ni upošteval njihovega mnenja, niti
mnenja pravnikov, ki so menili, da bi ob dolgoletni tradiciji
in znanju zaposlenih podjetje v manjšem obsegu lahko še
vedno poslovalo in bilo pri tem uspešno;
- Darko Kramar - zastopnik mame Marije Kramar pove, da
je pričakoval odgovore na zastavljena pisna vprašanja in jih
od g. Hircija ni dobil in sicer: kolikšen je njegov lastniški
delež v podjetju in koliko je zanj plačal ? G. Hirci na
vprašanje ni želel odgovoriti in je mnenja, da kot upnik iz
likvidacijske mase ne bo ničesar dobil povrnjenega;
V nadaljevanju so v razpravi sodelovali še Podbregar Olga,
Andreja Kapus, Marija Golobič in Fanika Štrumbelj, ki
zahteva odgovor, kam je šel denar od prodaje premičnin
(zaloge izdelkov -1000 jaken- strojev, ter opreme), da bi
ga. Orehovec kot računovodja to morala vedeti, pa noče
povedati, zato se naj vprašanje posreduje likvidacijskemu
upravitelju;
Sledi še razprava članov Občinskega sveta, v kateri so
sodelovali Vladimir Rančigaj, ki poudari, da je kot dolgoletni
sindikalni funkcionar zgrožen nad vlogo g. Hircija v podjetju
INDE, saj je istočasno opravljal nezdružljive funkcije in ni
nastopal kot sindikalni zaupnik zaposlenih, Aleksander
Reberšek z ponudbo za pomoč zaposlenim in Janez Lencl
z ugotovitvijo, da zaposleni niti prej, kakor tudi v tem
trenutku niso enotnega mnenja, kar je slabo.
Župan nato točko zaključi z ugotovitvijo, da je bila
izmenjava mnenj in pridobitev določenih informacij za vse
udeležence koristna in obljubi zaposlenim, da bodo o
aktivnostih, za katere bo občina vedela, pravočasno
obveščeni.
Tonski zapis razprave je dosegljiv na povezavi
www.mojaobcina.si/vransko.
Ad3: Pobude in vprašanja svetnikov
a / Marjan Pečovnik, vloženi pisni pobudi:
- kakšne so aktivnosti po posredovanju občine na območno
pisarno Agencije RS za okolje Celje v zvezi s pripravljalnimi
deli za izgradnjo suhega zadrževalnika na Merinščici in
- kakšno je sporočilo Agencije RS zaradi nečiščenja struge
Merinščice in Podgrajščice, saj je s tem poplavna
ogroženost trga Vransko čedalje večja?
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Odgovor župana:
- Priprava projektne naloge za PGD in PZI za suhi
zadrževalnik na Merinščici je v teku. Firmi Marsi d.o.o.
svetovanje in inženiring, Cesta na Brdo 131, Ljubljana smo
posredovali
naslove
dajalcev
projektnih
pogojev.
Ocenjujem ,da priprava projektov poteka v skladu z
sprejetim rokovnikom.
- Glede nadaljevanja čiščenja struge Merinščice in
Podgrajščice ni nič novega. Vprašanje kdaj se bo
obljubljeno čiščenje struge Merinščice in Podgrajščice
nadaljevalo pa bomo posredovali območni izpostavi ARSO
v Celje.
b / Aleksander Reberšek, vprašanje: glede na informacijo,
ki je bila podana na občnem zboru PGD Prekopa, da bo
novo vozilo za PGD Vransko stalo 250.000,00€ me zanima,
kdaj pride na vrsto PGD Prekopa? Naše vozilo je v zelo
slabem stanju, staro je okoli 50 let in vsako leto predstavlja
zelo velik strošek za popravilo, pa tudi rezervne dele vse
težje najdemo; predvidevam, da mi boste odgovorili, da so
bile zadeve potrjene na Občinskem poveljstvu, pa vendar
gre tukaj na prvem mestu za požarno varnost naših
krajanov.
Odgovor župana: Vaša ugotovitev, da o tem odloča
gasilsko poveljstvo občine je točna. Vaše vprašanje bomo
posredovali poveljniku GPO Vransko.
c / Janez Lencl: opozori na nespoštovanje predpisov, saj se
sejemska dejavnost in parkiranje v trgu Vransko izvaja kar
na javnih površinah, kar je nesprejemljivo. Zahteva odgovor
župana, kateri pravni akti v občini to urejujejo, zakaj se ne
spoštujejo in kdo vrši nadzor.
Odgovor župana: ve, da je bil to problem januarja letos, ko
je na isto soboto potekalo v OŠ državno tekmovanje
planincev s preko 100 udeleženci iz celotne Slovenije in
sejem rabljene motoristične opreme pri muzeju motociklov.
Zaradi velike mase udeležencev obeh prireditev je bilo
nekaj manjših problemov s pretočnostjo v prometu, vendar
po njegovem mnenju večjih motenj ni bilo; poudari, da če bi
dosledno spoštovali predpise, ne bi mogli izvesti skoraj
nobene večje prireditve v kraju (karneval, koncerti, vranski
poletni večeri ipd), prav tako nimajo dovolj parkirišč podjetja
in gostilne kot so kmetijska zadruga, pošta, frizer, Mercator
trgovina itd.., pa čeprav je občina v preteklosti uredila preko
200 parkirnih mest (pri vrtcu, športni dvorani, kulturnem
domu, zdravstveni postaji); problematiko urejajo naslednji
pravni akti: Odlok o javnih cestah, Odlok o javnem redu in
miru in Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«. G.
Lencl s podanim odgovorom ni zadovoljen in od župana
zahteva, da se današnja zahteva šteje kot prijava za
ukrepanje, kar naj se zapiše v zapisnik.
d / Vlado Rančigaj: ugotavlja, da ob izgradnji plinovoda ni
nobenih pritožb lastnikov zemljišč, kar kaže na dobro
organizacijo; ker pa se uporabljajo tudi nekatere druge poti,
ga zanima, ali bodo le te po izgradnji ostale oz. se bodo
sanirale? Odg. župana: Narejen je bil monitoring, pred
izgradnjo je bilo evidentirano stanje infrastrukture, po
izgradnji se bo ugotavljal obseg nastalih poškodb, ki jih bo
investitor izgradnje plinovoda odpravil.
Ad4: Pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju,
obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne
infrastrukture v skupni rabi
Obrazložitev točke poda župan in predlaga Občinskemu
svetu, da potrdi pogodbo v predloženem besedilu in
pooblasti župana za podpis pogodbe.

Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
Sledi razprava:
a/ Pečovnik Miha:
- vprašanje 1. člen: cenitev ni potrebna, kaj to pomeni?
Odg. Vrednost je zavedena v poslovnih knjigah, prenaša se
knjižna vrednost; iz Priloge 1 pa je razvidno, kateri
elementi jo sestavljajo;
- predlaga spremembo 2. odstavka 10. člena, zaradi jasne
dikcije: da so vse spremembe možne le s sklenitvijo aneksa
k tej pogodbi.
- Lencl: ali občini Polzela in Braslovče soglašata s to
pogodbo? Odgovor župana: da.
- Sedeljšak: rezerva 20 m3 - ali je tudi vključena v prenos?
Da, vsa vodna dovoljenja so vključena.
Po končani razpravi sledi glasovanje:
- o spremembi besedila 2. odstavka 10. člena : 10 glasov
ZA sprejem
Sklep št. 239
Spremeni se 2. odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Pogodba v delu, ki se nanaša na skupno vzdrževanje in
obnavljanje, velja nedoločen čas, tudi po obnovi
infrastrukture iz Priloge 1 te pogodbe, če se pogodbeni
stranki ob obnovi ne dogovorita drugače ali v primeru
spremembe predpisov. Vsaka sprememba razmerij se
spremeni le z aneksom k tej pogodbi.«
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Sklep št. 242
Občinski svet soglaša, da se Spremembe in dopolnitve
odloka o ustanovitvi VIZ Glasbene šole Risto Savin Žalec
sprejmejo po hitrem postopku.
Sklep št. 243
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve odloka o
ustanovitvi VIZ Glasbene šole Risto Savin Žalec z
upoštevanjem spremembe 2. člena, ki se glasi: »Ta odlok
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in Občinskem informatorju – Uradne
objave Občine Vransko.«
Odlok se objavi v uradnem glasilu občine po sprejemu na
vseh občinskih svetih občin SSD.
Ad7: Dopolnitev Načrta razvojnih programov – NRP
2011 – 2014
Obrazložitev točke poda župan. Potrebno ga je prilagoditi
zaradi prijave na javni razpis za energetsko sanacijo stavb,
konkretno vrtca.
Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi,
sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem sklepa
Sklep št. 244
Sprejme se dopolnitev Načrta razvojnih programov – NRP
2011 – 2014 v predloženem besedilu.

- Glasovanje o potrditvi pogodbe in pooblastilu župana za
podpis : 10 glasov ZA sprejem

Dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine.

Sklep št. 240
Potrdi se Pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju,
obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne
infrastrukture v skupni rabi, sklenjena med Občini Vransko
(odsvojitelj) in Občino Braslovče in Občino Polzela
(pridobitelja) ter Javnim komunalnim podjetjem Žalec d.o.o.
(upravljavec) z upoštevanjem spremembe 2. odstavka 10.
člena predloga pogodbe.

Ad8: Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov –
NRP 2011 - 2014

Pooblasti se župana Franca Sušnika za podpis pogodbe.

- 10 glasov ZA sprejem sklepa.

Ad5: Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012)

Sklep št. 245
Sprejme se Sklep o spremembi Načrta razvojnih
programov – NRP 2011-2014 v predloženem besedilu.
Sklep se objavi v uradnem glasilu občine.

Obrazložitev točke poda župan. V času od sprejema odloka
je firma Gomark povečala obseg poslovanja, dodatno želi
umestiti in urediti parkirna mesta, zato je potrebno sprejeti
predlog sklepa. Investitor to nujno potrebuje za pridobitev
gradbenega dovoljena. Nato odpre razpravo. Ker se nihče
ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem
Sklep št. 241
Sprejme se Obvezna razlaga Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone
Čeplje z oznako ČE02-3/2 v predloženem besedilu.
Obvezna razlaga se objavi v uradnem glasilu občine.
Ad6: Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi
VIZ GŠ Risto Savin Žalec
Obrazložitev točke poda župan, nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem sklepa

Obrazložitev točke poda župan. Gre za cesto RopasijaVransko, rekreacijska pot do Podgrada je dodatna sinergija
projekta (turizem, itd.) pri prijavi na javni razpis.
Nato odpre razpravo, v kateri sodelujeta Matko Jože in
Vlado Rančigaj. Sledi glasovanje:

Ad9: Sklep o ukinitvi javnega dobra
Obrazložitev točke poda župan, nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem sklepa
Sklep št. 246
Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v predloženem
besedilu. Sklep se objavi v uradnem glasilu občine.
Ad10: Sklep o spremembi cene zimskega vzdrževanja
cest
Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem
Sklep št. 247
Potrdi se povišana cena storitve zimske službe za sezono
2012/2013 in sicer v višini 33,00 €/uro za pluženje in 30,00
€/uro za posipanje.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ad11: Razno
/
Seja je bila zaključena ob 22. uri.
Številka: 0320/2013-02
Vransko, 20. 2. 2013
Zapisala
Jadranka Kramar l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
Ugotovi se, da je vseh pet članov komisije (e-odgovori in 1x
originalna glasovnica so priloga temu zapisniku) glasovalo
ZA sprejem predloga sklepa.
5.0 Na osnovi navedenega glasovanja se ugotovi, da je
soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 32
Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rok za dajanje
pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko
za leto 2012 v predloženem besedilu.
Rok za vložitev pobud je 22. marec 2013.
Razpis se objavi v uradnem glasilu Občinski Informator
Občine Vransko - Uradne objave.

8. Zapisnik 10. (korespondenčne) seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Številka: 012/2013-02
Vransko, 19. 2. 2013

ZAPISNIK
10. (korespondenčne) seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,
ki je potekala v sredo, 13.2.2013 od 8.30 ure, do petka,
15.2.3013 do 13. ure po elektronski pošti.

Zapisala
Jadranka Kramar l. r.

1.0 Splošno
Članom komisije (Lencl, Juhart, Bogatajj, Reberšek,
Rančigaj) je bilo gradivo v e-obliki posredovano 13.2.2013
na e-naslove. Gradivo je vsebovalo: vabilo, predlog sklepa
z obrazložitvijo in glasovnico. O predlogu sklepa so člani
odločali tako, da so svojo voljo izrazili tako, da je bilo iz
ustrezne označitve besedice DA ali NE njihova odločitev
nedvoumna. Odločitev (izpolnjeno glasovnico) so
posredovali v e-obliki na mail jadranka.kramar@vransko.si;
ali obcina.vransko@vransko.si; v roku, ki je določen, to je
15.2.2013 do 13. ure.
2.0 Dnevni red:
a / Razpis pogojev in rok dajanja pobud in predlogov za
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012
3.0 Predlog sklepa za odločanje, izpisan na glasovnici:
»Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rok za dajanje
pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko
za leto 2012 v predloženem besedilu.
Rok za vložitev pobud je 22. marec 2013.
Razpis se objavi v uradnem glasilu Občinski Informator
Občine Vransko - Uradne objave.«
4.0 Ugotovitev:

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
Janez Lencl l. r.

OBVESTILA
9. Obvestilo zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
Zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča obveščamo, da bodo v prihodnjih dneh po pošti
prejeli obvestilo Občine Vransko o spremembi podatka o
površini stanovanjske stavbe za plačilo NUSZ.
Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 124/08 in 106/09), občina podatke za namene
dopolnjevanja in posodabljanja baze podatkov zavezancev
za plačilo NUSZ pridobiva podatke iz uradnih evidenc.
Glede na to, da je Geodetska Uprava RS s popisom
nepremičnin in obveščanjem vzpostavila uradno evidenco
»Register nepremičnin«, v katerem se vodijo podatki o
površinah stavb, se bo za izračun NUSZ upošteval podatek
o površini kot se vodi v navedenem registru (javni vpogled:
http://prostor3.gov.si).
Za izračun NUSZ se upošteva podatek o neto tlorisni
površini (seštevek vseh zaprtih prostorov, vključujoč vse
pomožne in tehnične prostore), od katere se odšteje
morebitna površina odprtih prostorov (balkon, terasa).
V kolikor smatrate, da navedena površina GURS bistveno
odstopa od dejanskega stanja, predlagamo, da preverite
podatek v Registru nepremičnin http://prostor3.gov.si (ali
osebno na GURS, Geodetski pisarni Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec).

Štirje člani so posredovali e-odgovore, en član je dostavil
glasovnico v fizični obliki. Glasovanje je bilo zaključeno dne
15.2.2013 ob 13. uri.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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POSTALI SMO PRAVI VITEZI

Druga skupina si je ta čas izdelala meč. Meč smo najprej
pobrusili in nato nanj narisali viteške znake. Učiteljice so
nam na meč dale branik, na ročaj zavezale vrv in nalepile
meču glavo. Skupini sva se nato zamenjali.

V četrtek, 14. 2. 2013, smo si nekateri učenci prvega
vzgojno-izobraževalnega obdobja z Vranskega in iz Tabora v okviru nadstandardnih dejavnosti ogledali razstavo (Vitez, dama in zmaj) v Narodnem muzeju v Ljubljani.

Na koncu smo vsi učenci postali pravi vitezi. Imeli smo
povitezovanje. Včasih sta to izvedla duhovnik in kralj, ki
sta se z mečem dotaknila bodočega viteza po obeh ramenih in nazadnje po glavi. Zraven sta govorila: ˝Torej
bodi vitez.˝ Nas pa je povitezila kustosinja muzeja.

Odpeljali smo se z avtobusom z Vranskega in s kombijem
iz Tabora. Z Vranskega smo odšli ob 13.05. Med vožnjo
smo se zabavali in igrali. Ko smo prišli v Ljubljano, smo se
slekli. Razdelili smo se v dve skupini. Ena skupina je bila
najprej na ogledu razstave o vitezih.

Nato smo se odpravili na avtobus. Na poti domov je bila
prometna nesreča, zato smo 25 minut zamudili. Pred šolo
smo prišli ob 17.25, kjer so nas s torbami na ramenih
čakali naši starši.

Vitezi so živeli v srednjem veku. Bili so zelo pogumni in
hrabri možje, ki so bili paži in oprode, preden so postali
vitezi. Na razstavi smo potežkali viteški meč, si nadeli
na glavo viteško čelado, potipali verižno srajco in si nadeli viteško rokavico. Izvedeli smo, da so bili konji zelo
dragi za tiste čase. Viteško orožje so bili meči, ki si jih
lahko držal z eno roko, ali meči, ki si jih držal z dvema
rokama. Videli smo tudi helebarde, sulice in samostrele.
Vse našteto so uporabljali kot orožje. Ogledali smo si tudi
malo viteškega filma.

Ogledujemo si za kralja cenejšo vojsko. Vitezi
so za kralja postali predragi.

Bilo nam je zelo všeč.
Jaka Turk, Lucija Klemen, Jana Semprimožnik,
Eva Dobrovnik, vsi iz 3. a

Uf, vitezi pa so imeli velike roke!

To je čisto pravi viteški meč.

OB VALENTINOVEM SMO USTVARJALI
Učenci 5.a-razreda so v okviru knjižnične vzgoje najprej prebrali pesem Nika Grafenauerja GLAVA,
nato pa so ustvarjali lastne pesmi, povezane z življenjem, s srcem, spomini. Nekaj pesmi vam dajemo
na ogled. 									
Marija Završnik
SPOMIN

ŽIVLJENJE

ŽIVLJENJE

Ko prijokaš na svet,
izrečeš čarobni rek.
Tako življenje si ogrel,
ko usodni rek si zapel.

Življenje je lahko zabavno,
če igra ima vlogo glavno.

Življenje je čista domišljija,
pa tudi večna čarovnija,
saj pisane rože vohaš
in pri bolečini jokaš.

Življenje je kot pesem,
se začne in se konča,
medtem pa z nami usoda se igra.

Julija GRANDA

Katja ŽUNA

Simon ZAJEC

Srce je na svetu zato,
da lahko živimo.
Lahko je divje, lahko pa mirno kot morje.
Srce je krog, napolnjen s krvjo
in zaklad življenja;
če ga ne bi imeli, ne bi živeli.
Naše življenje je v rokah srca,
zato pazi ga.
Nina PAVLIN

Spomin imamo zato, da smo veseli,
ko po njem brskamo.
Prijetni spomini nas ponesejo v oblake,
neprijetni pa dan poslabšajo.

V življenju pride ljubezen,
prva, druga, tretja,
vsaka je po svoje prijetna.

SRCE
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Spomin je posoda veselih in žalostnih trenutkov življenja.
Vsak dan kakšen dober ali slab vanjo prileti.

ŽIVLJENJE
Življenje je na svetu zato,
da uživamo v njem,
da smo veseli,
a včasih tudi malo žalostni.
Življenje je dolgo kot pot,
ki se nikoli ne konča,
saj v neskončnost pelja.
Jelena REBERŠEK

SRCE

Srce bije vsako minuto,
tako nam dni in leta odšteva.
Ko imamo se radi,
se srce privadi,
da hitreje udari.
Po napornih delovnih dneh
rado umiri se in počije.
Ko smo jezni,
drvi kot stotinka sekunde,
a ko se počasi umiri,
mirno zaspi.
Ob valentinovem ali kakšni podobni
prigodi
srce nosimo v drugi podobi.
Eva MAROVT

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Pustovanje v vrtcu Vransko
Na pustno soboto so se otroci iz vrtca s svojimi starši in
vzgojiteljicami udeležili pustne povorke, ki je potekala na
Vranskem. Prevladovali so pirati, pikapolonice, čebelice,
princeske, spidermani, klovni in drugi. Otroci so se veselo razpoloženi sprehodili po trgu in mahali gledalcem.

Na pustni torek nas je vreme presenetilo z obilico snega,
zato smo rajali kar v vrtcu. Ena skupina pa je obiskala
dom Sv. Rafaela, da bi razveselila še varovance doma
starejših.
Mateja Remic

PUSTNI KARNEVAL 2013 V ZNAMENJU DRŽAV SVETA
Učenci in učitelji osnovne šole so letos predstavljali države sveta, tudi nekatere namišljene. V gosteh so imeli posebne
goste, učitelje in učence s Slovaške, ki so se predstavili kot zadnji v sprevodu.
1. a, b: PRAVLJIČNA DEŽELA
Danes so si čas vzela pravljična bitja iz 1. razreda iz
PRAVLJIČNE DEŽELE in so vas za trenutek popeljala v
svet pravljic in domišljije.
2. a: NAMIŠLJENA DRŽAVA
INDIJANCEV IN KAVBOJCEV
Takole so zapisali:
»Drugošolci kavbojci in Indijanci smo postali,
zato kar skupaj bomo kavbojsko polko zaplesali.
Zdaj divjamo vsi kavbojci in vsi Indijanci v isto smer,
eni beli, drugi rdeči, n'č ni važ'n, sam' da 'mamo mir.«

3. a: DRŽAVA SLOVENIJA
Tretješolci smo predstavljali našo domovino in se strinjali s pravim slovenskim rekom: "Povsod je lepo, a doma je
najlepše." Želeli smo pričarati vse lepote in večino slovenskih znamenitosti. Kaj vse imamo? Imamo grb, zastavo,
himno, Prešerna, Tino Maze, kurente in prelepe kraje.
Na razglednicah ste lahko prebirali zanimive pozdrave,
ki smo jih poslali znanim Slovencem. Se sprašujete, zakaj
smo izbrali ravno SLOVENIJO? Mi pa vam odgovarjamo,
ker je to naša DOMOVINA in smo nanjo PONOSNI.

2. b: NAMIŠLJENA DRŽAVA FRANCOSKIH
VITEZOV IN NJIHOVIH DAM
»Vitezi pogumni smo,
na svoje lepe dame pazimo,
smo junaki, da je kaj,
vsi na Vranskem smo sedaj.«
4. a, b: DRŽAVA JUŽNA KOREJA
4. a in 4. b predstavljamo ples, ki je obnorel svet. Psyjeva
mega uspešnica Gangnam Style je bila imenovana za pesem leta. Psy prihaja iz Južne Koreje, kjer je uradni jezik
korejščina in ima posebno pisavo hangul. Glavno mesto je Seul, kjer so se leta1988 odvijale poletne olimpijske igre. Južna Koreja je zelo gosto poseljena in spada
med gospodarsko najbolj dinamične države na svetu.
Daleč najpomembnejši kmetijski pridelek je riž, pomem-
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ben sestavni del kmetijstva je tudi ribolov, saj republika
leži na polotoku med Japonskim in Rumenim morjem.
Južnokorejska industrija sodi med najhitreje razvijajoče
na svetu. Le kdo ne pozna največjega industrijskega podjetja Samsung Electronic (mikročipi), Hundai Motors,
Kia Motors …

7. a, b: DRŽAVA ITALIJA
Radi jemo pice in špagete, zato smo izbrali Italijo. Večkrat
si želimo biti kdo drug, zato smo izbrali Benetke. Včasih
smo kot mala mafija, včasih pa pridni kot prebivalci Vatikana. Del beneškega karnevala so občudovali tudi na
Vranskem. Io ti amo, Vransko, 7. a in b z razredničarkama
in glasbenico Katjo.

5. a: DRŽAVA VELIKA BRITANIJA in njena KRALJEVA DRUŽINA
Ker smo samo za nekaj časa prišli na Vransko, znamo
slovensko le napol, kako pa zveni, si preberite sami.
»Iz Great Britain smo prišli, da royalfamily bi predstavili.
Queen in king na prestolu are sitting happily in se nobel
smejita.
V our big family so princi in princese,
doma pa imamo beautiful zavese.
Behind Kate stoji, v hands svojega že rojenega baby drži.
Zraven William stoji, ponosno svojo bride pod roko drži.
Two Guards in front, one guard behind mirno hodita,
prav nič se ne smejita, le guns v rokah mirno držita.
V vašo country smo prišli,
da celo Vransko bo happy.«

8. a: DRŽAVA KANADA
Predstavljali smo drugo največjo državo na svetu. K nam
so prišli hokejisti, ki predstavljajo kanadski nacionalni
šport, kanadska smučarka, pevec Justin Bieber, pevki
Carly Rae Jepsen in Avril Lavigne. Med nami je bil tudi
mogočni grizli. Če ste dovolj pogumni, mu lahko ponudite slasten krof. Tu je bil tudi bober, priden gozdni
delavec. Na severu v sožitju z naravo živijo še Eskimi.
Bivališča, ki jih imenujejo igluji, jih varujejo pred mrzlim
severnim podnebjem. Simbol Kanade je rdeč javorjev list.

6. a: DRŽAVA GRČIJA
Mnogo, mnogo let nazaj se je v dobri stari Grčiji nenavaden Zevs rodil.
Visoko na gori Olimp živelo je mnogo bogov, odločali so
o usodi mnogih rodov.
Zevs, Hera in Atena, Afrodita in še kdo so se z ljudmi
igrali na Olimpu igrico.
Boginje in bogovi stare Grčije smo za zdaj mi, a kdo ve,
kaj se naslednjega pusta pripeti.
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8. b: DRŽAVA EGIPT
Egipt je afriška država s 74 milijoni prebivalcev. Prepoznavni znaki Egipta iz preteklosti, ki še danes vzbujajo pozornost, so piramide v Gizi, grobnice v Dolini kraljev in
templji v Luksorju in Karnaku.
Zanimivi so tudi egipčanski bogovi, faraoni, nimfe …
Najbolj koristna domača žival je kamela. Vse to in še več
smo imeli »mladi Egipčani« iz 8.b.
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9. a, b: DRŽAVA RUSIJA
Iz največje države na svetu Rusije so prišli na vranski karneval predstavniki te države.

Z nami pa so bile tudi plesalke ruskih folklornih plesov,
da so nas zabavale.
Učenci s Slovaške: DRŽAVA SLOVAŠKA

To so bili ruski otroci, ki se radi igrajo s tradicionalno
igračo babuške. Gre za punčke različnih velikosti, skrite
ena v drugi. V ruščini to pomeni babica, drugače pa tej
igrači rečejo tudi matrioška.

Z nami so bili gostje iz mesta Zvolen na Slovaškem, ki so
se predstavili v tradicionalnih nošah, značilnih za osrednji del Slovaške.

Kje pa so? Mogoče jih bodo poiskali fantje in dekleta
ruske mafije. Ali nemara iščejo koga drugega? Vsi, ki ste
ušpičili kakšno neumnost – poskrijte se, zamaskirajte se,
zdaj je še čas.

Za vsemi pa sta pometali beli vrani.

Obisk sejma Turizem in prosti čas
Januarja smo se učenci izbirnega predmeta turistična
vzgoja odpravili v Ljubljano na sejem Turizem in prosti
čas. Tam smo najprej pomalicali, nato je sledilo vodenje
po sejmu. Spoznali smo prijazno vodičko, ki nam je predstavila posamezne oddelke in zraven povedala še kakšno
zanimivost. Med ogledom smo videli mnogo stojnic in
različne maskote, ki so skušale privabiti ljudi do stojnic.
Med maskotami so bili med drugim tudi zmajček iz Ljubljane, bend iz Butal in čarovnice, s katerimi smo tudi zaplesali ob igranju omenjenega benda.

Predstavljale so se tudi druge države, kot so Slovaška,
Turčija, Srbija …
Po vodenju smo se učenci razdelili v skupine in še sami
raziskali posamezne stojnice ter zbrali najrazličnejše letake. Ko je napočil čas odhoda, smo se spet zbrali in verjetno z mnogo več znanja sedli v kombi in se odpeljali
proti Vranskemu.
Zala Križnik, 7. b

Na eni izmed stojnic so predstavljali judo in se borili,
spet na drugi so prodajali kamenčke, ki te obvarujejo
pred negativci ali ti prinašajo ljubezen. V drugi dvorani
so predstavljali čolne. Med njimi smo lahko videli tudi
posebne ročno izdelane čolne.
POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM
Četrtek, 7. 2. 2013, je bil v vrtcu poseben dan. Z vsemi
otroki smo naredili zanimiv uvod v kulturni praznik ter v
ta namen izvedli prireditev Pod medvedovim dežnikom.
Sodelovali so vsi oddelki, od najmlajših do najstarejših.
Po mirnem zbiranju v večnamenskem prostoru vrtca so
pričeli z nastopom najstarejši otroci, ki so ob grafoskopu
pripovedovali zgodbo Pod medvedovim dežnikom. Izkazali so se s suverenim nastopom in samostojnim pripovedovanjem.

se pismenosti, ki nas obvezuje, da otroke seznanjamo s
kakovostnimi zgodbami in vsebinami, kamor se uvršča
tudi delo Svetlane Makarovič Pod medvedovim dežnikom
(delo je pridobilo priznanje Zlata hruška).
Branka Kramar in Nuša Križnik

Nato so nastopili otroci posameznih oddelkov, ki so z
različnimi plesnimi in pevskimi točkami ter deklamacijami predstavili vse živali, ki nastopajo v zgodbi. Tako
smo na odru videli medvede, zajce, veverice, lisice in
miške. Prireditev smo zaključili z dramatizacijo igre, ki
so jo ponosno zaigrali otroci oddelka 4-5 let. Za tovrstno
prireditev smo se odločili, ker letošnje leto posebno pozornost namenjamo področju jezika ter predbralni pismenosti. V predšolskem obdobju govorimo o porajajoči
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»MAŠKARE« V DOMU STAREJŠIH OBČANOV
VRANSKO
12. februarja smo se prostovoljčki Osnovne šole Vransko
- Tabor odpravili v Zavod sv. Rafaela Vransko. Takrat je
namreč bil pust in veselo rajanje. Že teden pred pustnim
rajanjem pa smo poskrbeli za pustno vzdušje in okrasili
vhod ter skupne prostore v domu.
Za pusta smo se v šoli namaskirali, nato pa se odpravili
do doma starejših občanov. Tam smo najprej pozdravili
varovance doma in jih posladkali z bomboni in piškoti.
Na začetku nam je bilo kar malo nerodno. Kmalu pa
smo se razživeli in plesali, peli ter pripravili kratek program. Obiskala nas je tudi Tina Maze, ki so jo varovanci
z vsem veseljem sprejeli, jo zelo občudovali ter ji postavili različna vprašanja. K nam so nato prišli še Rdeča

PROJEKT ACES
Projekt ACES se počasi zaključuje. Za nami sta dve uspešno
izvedeni mednarodni izmenjavi učencev in učiteljev.
Novembra 2012 smo obiskali našo partnersko šolo Základná škola, ki se nahaja v mestu Zvolen na Slovaškem. Učenci
so sodelovali pri pouku, prav tako so prevajali filme, ki smo
jih snemali v okviru našega projekta z naslovom I dare you
to speak up!
V šoli so se učenci udeležili različnih delavnic in športnih
dejavnosti. Gostitelji so nas popeljali po mestu Zvolen,
ogledali smo si grad, muzej in bližnjo Bansko Bystrico.
V začetku februarja 2013 smo mi gostili učence in učitelje s
Slovaške. Na predvečer kulturnega praznika so se udeležili
proslave v Kulturnem domu Vransko, sprejel pa jih je tudi
župan Občine Vransko, g. Franc Sušnik. V Muzeju novejše
zgodovine v Celju so si ogledali razstavo Živeti v Celju. V
soboto so sodelovali na tradicionalnem pustnem karnevalu Vransko, kjer so se predstavili v tradicionalnih nošah.
Nad našim krajem in njegovo okolico so bili navdušeni,
poslali so nam tudi povezavo do spletne strani svoje šole,
kjer so objavili nekaj fotografij:
http://web.5zszv.edu.sk/node/135
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kapica, njena babica ter volk. Odigrali so prečudovito
igro »Sodobna Rdeča kapica«, v kateri je babica zaupala,
s kakšnimi težavami se sooča. Prišel pa nas je pozdravit
tudi sam Božiček, ki ga je zanimalo, kako smo preživeli
praznike. Peli smo pesmi Mi se imamo radi, zelo znano V dolini tihi in plesali račke. Seveda ne smemo pozabiti tudi na godca, ki je igral na harmoniko in ustregel
našim glasbenim željam, razveselila pa se nas je tudi Pika
Nogavička. Čisto ob koncu pustovanja je prišla tudi maska, ki je nihče ni prepoznal.
Ravno ko smo se prostovoljčki vživeli v rajanje, pa smo
žal morali nazaj v šolo. Bilo je pravo pustno rajanje in lepo
preživeto dopoldne. Naslednje leto bomo obisk zagotovo
spet ponovili.
Ναpisala Alja Pečovnik, 8. a
Mentorici: Tina Golob in Sanja Marn

V imenu gostujočih učiteljev in učencev se iskreno zahvaljujemo staršem za izkazano gostoljubje ter pomoč pri
izvedbi mednarodne izmenjave v okviru projekta ACES.
Zavedamo se, da bi brez pomoči staršev težko izpeljali
takšne projekte. Prepričani smo, da bo vsem skupaj ta
izkušnja ostala v lepem spominu.
Prav tako se zahvaljujemo vsem tistim, ki so nam podarili
majhne pozornosti, s katerimi smo ob odhodu razveselili
učence in učitelje s Slovaške. Pomagali so nam: STA Ljubljana, Pinocchio Celje, Čokoladni atelje Dobnik, Simbio Celje.
Zdaj je pred nami le še zaključna prireditev, ki bo aprila
v kraju Senec na Slovaškem, kjer bomo skupaj predstavili
naš projekt I dare you to speak up!
Učencem, učiteljem in staršem bomo naš projekt predstavili aprila na prireditvi Povežimo se …, s katero bomo
zaključili vse projekte, ki so v letošnjem šolskem letu
potekali na OŠ Vransko - Tabor.
Beatrika Jernejc, vodja projekta ACES

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Matematična delavnica
za nadarjene učence
V četrtek, 31. 1. 2013, smo na Osnovni šoli Vransko – Tabor organizirali matematično delavnico za učence, ki so
nadarjeni na tem področju. Udeležilo se je je 17 učencev
drugega in tretjega triletja. Delavnica je trajala štiri šolske
ure.
V uvodnem delu delavnice smo skupaj prebrali nekaj
anekdot o znanih matematikih ter o njih malo razpravljali. Ugotovili smo, da so bili čisto navadni ljudje s podobnimi težavami, kot se pojavljajo v današnjem času. Naj
omeniva samo eno anekdoto.
K Aristotelu je prišel nek meščan in ga vprašal, ali bi hotel
postati učitelj njegovega sina. Seveda se je tudi pozanimal,
koliko bi ga to stalo. Aristotel je malo pomislil, potem pa
privolil in dodal, da za plačilo zahteva mošnjo zlatnikov.
»Ha, za toliko denarja lahko kupim že vola!« je ugovarjal
meščan. »Nimam nič proti,« je odvrnil Aristotel. »Kupi
tistega vola, pa boš imel dva.«

OBISKAL NAS JE FRANCE PREŠEREN
Predstava ob slovenskem
kulturnem prazniku
8. februar je slovenski kulturni praznik. Z igranimi prizori smo na naši šoli želeli popestriti šolsko prireditev
ob omenjenem prazniku. Glavna ideja je bila, da je bil
France Prešeren pesniški oziroma jezikovni genij, genij
svetovnega formata. Bil je velik svetovljan, izobraženec,
svobodomislec. V trajnem in tako častnem spominu nam
je ostal zaradi svojih zamisli, pesmi in zaslug za slovenski
jezik.

V drugem delu so učenci drugega triletja izdelovali
različna platonska telesa, tako da so najprej ugotovili, kateri liki so njihove mejne ploskve, si naredili modele teh
likov za risanje in izrezovanje iz barvnega papirja in jih
nato sestavljali v telo.
Učenci tretjega triletja so dobili slike risb, ki so bile narisane s pomočjo določenih matematičnih zakonitosti.
Morali so ugotoviti matematično zakonitost in narisati
svojo risbo.
Končni del delavnice je ponovno potekal v homogeni
skupini, kjer so učenci reševali različne matematičnologične naloge in tudi sami pripravili kakšen »gobelin«
za reševanje.
Učenci so bili motivirani za delo, ki se jim je zdelo zelo
zanimivo. Nekateri so izrazili željo, da bi se to ali kaj podobnega večkrat ponovilo.
Mentorici: Magda Oblak in Darja Cvetko

tudi besedišče, ki je bilo sestavljeno iz sodobnih besed in
fraz ter citatov Prešernovih pesmi.
Velika zasluga gre tudi mentorici mladinskega pevskega
zbora gospe Katji Florjančič in učencem pevskega zbora,
ki so spet dokazali svojo kakovost in pevsko znanje.
Barbara Pertinač

V vlogi Prešerna se je izvrstno izkazal Tomaž Vadlan, njegovo neuresničeno ljubezen, Primičevo Julijo,
je brezhibno odigrala Amalija Felicijan. V beli srajci s
kravato kot nemški uradnik pa je svojo nejevoljo nad
Prešernom izkazal Blaž Križnik. Vse niti je v svojih
rokah držala voditeljica prireditve Urška Šmajs, ki se je
izkazala tudi kot novinarka. Svoje sta dodala še Matevž
Križnik in Miša Filač, ki sta recitirala Prešernovi pesmi,
in sicer pesem Učenec in Dekletam.
Da bi bila prireditev blizu učencem razredne in predmetne stopnje, so bili dialogi komično naravnani, dogajanje pa je prehajalo iz sedanjosti v preteklost, prav tako
OB LETU OSOREJ SE SPET SREČAMO
Na Osnovni šoli Vransko - Tabor vsako leto povabimo upokojene delavce na novoletno srečanje. Zbere se vesela
družba, ki ob prijetnem kosilu klepeta in se nasmeji.
Veseli smo, da se jih je tudi 20. decembra 2012 veliko odzvalo vabilu. Vsem še enkrat želimo lepo, zdravo in srečno
leto 2013, decembra pa se spet vidimo.
Polona Učakar
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Z NEJKO OMAHEN O RADOSTIH
IN STISKAH ODRAŠČANJA

iz 8. b, posebno nagrado za izjemen literarni prispevek pa
je dobila Miša Filač iz 8. a.

V torek, 5. 2. 2013, smo na Osnovni šoli Vransko - Tabor
slovesno zaključili letošnji natečaj ob tednu otroka. Zbrali
smo se v do zadnjega kotička polni dvorani kulturnega
doma na Vranskem.

Posebne pohvale smo podelili 1. a, 1. b in 3. b, saj so na
natečaju sodelovali prav vsi učenci.

Gostja večera je bila Nejka Omahen, slovenska mladinska
pisateljica, ki je s svojimi romani zaslovela že v najstniških
letih.
Letos so učenci ustvarjali likovne in literarne prispevke
o radostih in stiskah odraščanja. Pohvale in nagrade sta
podelili ravnateljica Majda Pikl in gostja Nejka Omahen.
Za likovno ustvarjanje je prejelo pohvale 34 avtorjev z razredne stopnje in 21 s predmetne stopnje. Nagrajeni likovni ustvarjalci so bili: Manca Oštir (2. a), Pia Pečovnik,
Tajda Strožič (2. c), Maja Adamič, Žan Šoštar (3. a), Vita
Kovče (3. b), Simon Zajec, Marcel Semprimožnik, Lara
Homšak Godler, Eva Marovt (5. a), Lenart Marovt in
Melisa Kadirić (6. a).
Za svoje pesmi in zgodbe je dobilo pohvale 34 ustvarjalcev z razredne in 18 s predmetne stopnje. Nagrajeni pa so bili: Lana Učakar iz 3. a, Tanjuša Lukman in
Ema Govednik Lesjak iz 4. c, Domen Marko in Marcel
Semprimožnik iz 5. a, Blažka Vodovnik iz 7. a, Matevž
Lesjak iz 7. c, Patricija Kukec Hraščički in Neja Weiksler

DAN EKSPERIMENTOV
V sredo, 30. 1. 2013, je v vrtcu potekala 5. obogatitvena
dejavnost na temo DAN EKSPERIMENTOV.
Vse dopoldne je bilo naravoslovno obarvano. Izvajali smo
poskuse s področja vode, elektrike, magnetizma in zraka.
Razvijali smo naravoslovno mišljenje, sklepanje, postavljali smo hipoteze in reševali probleme. Otrokom smo
omenjena področja predstavili na zanimiv način in v njih
spodbudili radovednost in zanimanje za preizkušanje in
eksperimentiranje.
Strokovne delavke smo pripravile različne delavnice: igro
s snegom in z ledom, eksperimente z elektriko, magnetki
in zrakom, eksperimente s kisom in sodo bikarbono –
mini vulkani, izdelavo milnih mehurčkov, čistilno napravo, raztopine in zmesi. Ugotavljali smo, kaj v vodi plava
in kaj se potopi, ter se igrali s škrobom.
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V programu so sodelovali učenci centralne in
podružnične šole, ki so skozi igro, petje in ples prikazali,
kako doživljajo otroštvo, prijateljstvo, starše, šolo, težave
odraščanja, ljubezen, svoje talente, načrte … Radovedni novinarji pa so se z gostjo pogovarjali o odraščanju,
njenih knjigah in njenem ustvarjanju.
Ker naša gostja 6. 2. praznuje svoj rojstni dan, smo ji vsi
skupaj zapeli Vse najboljše, v prijetnem vzdušju pa smo
se ob koncu še fotografirali na odru, ki je bil komaj dovolj
velik za vse.
Za spodbujanje in usmerjanje pri ustvarjanju se zahvaljujemo vsem mentorjem. Hvala tudi podjetjema Mladinska
knjiga in Hari tisk, ki sta nam podarila nekaj nagrad za
učence.
Ob tej priložnosti je izšlo šolsko glasilo Bela vrana, v
katerem so objavljene umetnije naših res ustvarjalnih
učencev. Vabimo vas k branju tako Bele vrane kot tudi
knjig Nejke Omahen. Pisateljica je povedala, da ima v
načrtu že nove zgodbe.
Polona Učakar

Otrokom je prehajanje iz igralnice v igralnico že domače.
Za eksperimentiranje so pokazali veliko zanimanja in
uživali so v vlogah malih znanstvenikov. Nekateri so bili
tako navdušeni, da so dogajanje nato še likovno poustvarili.
Branka Kramar

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Slovaška je lepa, a Slovenija je najlepša!
V torek, 20. novembra 2012, smo se učenci 8. in 9. razreda Osnovne šole Vransko - Tabor odpravili na Slovaško.

Torek, 20. 11. 2012
Ko smo se peljali, smo videli veliko zanimivosti. Vožnja je
bila zelo naporna in utrujajoča.
Zbrati smo se morali v zgodnjih jutranjih urah. Taborčani
smo prišli pred taborsko šolo. Ko smo se poslovili in
spravili kovčke v prtljažnik kombija, smo se odpravili še
po Vranšane. Vozili smo se slabih devet ur, ustavili smo
se petkrat. Končno smo prišli v mesto Zvolen. Tam smo
si ogledali njihovo šolo. V zgornjem nadstropju so nas
pričakali naši gostitelji. Igrali smo se igro imen, da bi se
spoznali in lažje zapomnili imena. Ko smo našli svojega
gostitelja, so nas odpeljali k sebi domov. Mojemu gostitelju je bilo ime Peter in je imel eno sestro. Ko sem prišel
k njim domov, so me toplo sprejeli in mi takoj ponudili hrano, ki je seveda nisem mogel zavrniti. Naredili so
mi karamelne palačinke. S Petrom sva razpakirala moje
stvari. Nato sva dve uri igrala monopoly in se pri tem zelo
zabavala. Za večerjo so mi ponudili še sladoled, ki sem
ga z veseljem pojedel. Po večerji sem se šel stuširat. Imeli
so zelo lepo kopalnico. Po tuširanju sva s Petrom igrala
računalniško igrico minecraft, kar je bilo zelo zanimivo.
Nato mi je pokazal še svoje sošolce na socialnem omrežju
Facebook. Spat sva šla ob enajstih. Spal sem v sestrini
sobi.
Na Slovaškem sem zelo užival, saj sem dobil veliko
izkušenj in znanja. Naučil sem se tudi nekaj slovaških
besed, npr. đjakujem. Bila je zelo prijetna izkušnja in zelo
sem vesel, da sem imel priložnost udeležiti se izmenjave
na Slovaškem.
Leonardo Vrenko

Sreda, 21. 11. 2012
Zbudil sem se ob šestih in z Ondrejom sva se odpravila
na zajtrk. Zajtrk je bil vedno dober, ampak vsako jutro
smo zajtrkovali kruh in maslo ter potem še nekaj zraven.
Počasi sva se odpravila v šolo z avtobusom. Tam smo se

vsako jutro s prijatelji dobili na istem mestu. Slovaški
učenci so se odpravili k pouku, mi pa na grad Zvolen. Tja
smo odšli peš, vendar smo bili dokaj hitri. Pred gradom
nas je pričakala vodička, ki je govorila v slovaščini. Na
srečo smo imeli zraven učiteljico angleščine s Slovaške,
ki nam je prevajala. Dobili smo učne liste in se odpravili
na ogled gradu. Vsaka soba je bila na nek način posebna.
Na koncu gradu smo se ustavili, nekaj pojedli in potem
dobili nalogo, da moramo narisati okno, kot je bilo videti
v 15. stoletju. Dobili smo velik risalni list in po skupinah
smo narisali vsak svojo risbo. Nato smo odšli z gradu in
se odpravili proti mestu, kjer smo se lahko eno uro zabavali. Nato smo se odpravili nazaj v šolo na kosilo. Ob treh
popoldne so Ondrejevi starši prišli po naju in odpravili
smo se domov. Preostali čas sva preživela pred televizijo
in računalnikom.
David Strožič

Četrtek, 22. 11. 2012
Prebudila sem se ob pol sedmih ter se z Ažbetko odpravila na zajtrk. Zajtrkovali sva čokoladne kroglice z
mlekom. Po obilnem zajtrku sva se hitro pripravili za
šolo. Ker stanujejo v bloku, ki je od šole oddaljen nekaj
kilometrov, so naju tja vsako jutro vozili njeni starši. V
šoli smo se zbrali vsi skupaj, nakar so naši gostitelji odšli
k pouku, mi pa v center prostočasnih dejavnosti. Tu so
nam predstavili peko tradicionalnega slovaškega kruha.
Zamesila ga je učenka Sonja, nato pa je vsak dobil kos
testa in ga po svoje oblikoval. Preden smo ga dali v peč,
smo po običaju morali trikrat poskočiti in cmokniti, da
bo kruh bolje uspel. Tako je bil kruh pripravljen za peko
v peči. Medtem ko se je pekel, smo mi ustvarjali srčke
iz namočenih koruznih trakcev. Ker smo tudi to hitro
končali, so nas zaposlili še z izdelavo slamnatih zmajev,
tako da smo slamo prepletali eno preko druge. Kmalu je
zadišalo po sveže pečenem kruhu. Ko se je malo ohladil,
smo ga lahko poskusili. Nekaterim je bil okusen, nekaterih pa okus ni prepričal. Za konec delavnic nam je
slovaška mentorica zapela slovaško pesmico o kruhu.
Čas je hitro tekel, zato smo odšli nazaj v šolo, kjer nas
je čakalo kosilo. Po kosilu smo se odpravili v mesto, kjer
smo imeli dobre tri ure za ogled mesta ter nakupe. Odšli
smo tudi na vročo čokolado. Po ogledu smo se ponovno
zbrali v šoli. Skupaj z Uršo in Ljubom smo urejali videoposnetke. Po končanem delu so nam gostitelji pripravili
še spoznavni večer ob glasbi. Ob disko ritmih smo plesali
in se zabavali dolgo v noč. Utrujeni od napornega dne
smo se vrnili h gostiteljem ter se po večerji hitro uredili
ter odpravili spat.
Eva Ribič
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Petek, 23. 11. 2012
Vstala sem ob pol sedmih. Najprej sva skupaj z Moniko
pojedli, kar nama je pripravila njena mama. Seveda sva
spet jedli maslo in kruh. Nato sem odšla v kopalnico
in se pripravila za šolo. Živela sem v bloku, od šole oddaljenem deset minut, zato sva z Moniko v šolo odšli kar
peš. Odšli sva do avle njihove šole. Tam sem zagledala še
druge prijatelje in tudi učitelje. Vsi, mi, Slovenci, in naši
gostitelji smo se odpravili v mesto. Odšli smo na vlak,
ki nas je odpeljal do Banske Bystrice. Tam smo obiskali
muzej, kjer smo si ogledali film o zgodovini Slovaške. Bil
je v slovaščini, zato nismo razumeli skoraj ničesar. Ogledali smo si tudi druge zgodovinske predmete. Nato smo
končno odšli po nakupih. Deset minut hoje in že smo bili
v največjem nakupovalnem centru v Banski Bystrici. Tam
smo odšli vsak po svoje. Jaz sem hodila z Evo in Ano.
Nakupile smo kar veliko stvari in zapravile kar nekaj denarja. Kmalu smo se utrudile in odšle na vročo čokolado.
Po treh urah nakupov smo se z vlakom odpeljali nazaj do
šole in nato vsak k svoji družini. Moja gostiteljica Monika
se je še s tremi sošolkami, ki so gostile moje prijateljice,
dogovorila, da gremo popoldan skupaj na bowling. Ob
štirih smo skupaj z Evo in Tino odšle do kegljišča, kjer
smo srečale še Karolino. Imele smo se res super. Kegljale
smo dobri dve uri (zmagala je Eva), zraven pa pile kofolo – to je njihova tradicionalna pijača, malce podobna
kokakoli. Po bowlingu smo si vse skupaj privoščile pico v
restavraciji Veteran. Ko sem prišla domov, sem še nekaj
časa uporabljala Monikin računalnik. Spakirala sem in
odšla spat, saj nas je naslednji dan čakal odhod domov.

Sobota, 24. 11. 2012
Dan se je začel ob osmi uri, ko sva z mojim gostiteljem
vstala, pozajtrkovala in se počasi pripravila za odhod
domov. Njegov oče naju je zapeljal v šolo in sproti smo
se ustavili še v trgovini. Čeprav sva zamudila pet minut,
nisem zamudil odhoda.
Še zadnje besede v slovo. Posloviti se ni bilo težko, saj
nas obiščejo že februarja. Pot nas je vodila skozi Avstrijo, mimo Dunaja in blizu madžarske meje proti Sloveniji nazaj domov. Po deveturni vožnji smo le prispeli do
Slovenije. Potovanje je bilo zelo naporno, zato smo soboto in nedeljo prespali.
Slovaška je lepa, a Slovenija je najlepša!
Rok Uranjek

Urša Semprimožnik

Odslej na Vranskem tudi učilnica za tolkala
Na pobudo Glasbene šole Risto Savin Žalec je Občina Vransko v kletnih prostorih Vrtca
Vransko uredila učilnico za tolkala. Učencem OŠ Vransko - Tabor in Glasbene šole Risto
Savin Žalec je tako sedaj na voljo primerno velik ter ustrezno akustično in zvočno izoliran
prostor, kjer lahko nabirajo nova glasbena znanja.

Urejena tekaška proga
Na relaciji Brvarjev grič-Loka sta Tomi Druškovič in
Rafko Učakar uredila tekaško progo, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Vabljeni, navdušenci teka na smučeh,
da jo preizkusite.
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KNJIŽNICNA STRAN

PRIREDITVE V MARCU:
•

torek, 5. marca 2013, ob 10.30: Bralna urica v Našem domu

•
•
•

petek, 8. marca 2013, v času odprtosti knjižnice: Bukvarna: knjige iščejo lastnike
torek, 19. marca 2013, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
torek, 26. marca 2013, ob 18.30: Potovanje po Južni Ameriki,
potopisno predavanje Darje in Janeza Mihevca

UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV
Predstavitev knjig Branka Zupanca
V petek, 15. februarja 2013, smo v Občinski knjižnici Vransko gostili Branka Zupanca, ki je predstavil svoje knjige Noč
pada na Dobrovlje (2010), Rdeči Sneg na Igrišah (2011) in Še
so tiste poti (2012).

Branko Zupanc spada med najboljše pisce besedil za narodno-zabavno glasbo. Ustvaril jih je več kot dvesto, med njimi
so uspešnice: Jesen ihti, Mamina ruta, Za češnjevo mizo. Za
svoje izjemno delo na področju besedil za domačo glasbo je
leta 2006 prejel Souvanovo nagrado za življenjsko delo, dve
leti pozneje pa še nagrado Marjana Stareta za dolgoletno kakovostno ustvarjanje besedil. Po izobrazbi je sicer pravnik,
odkar pa se je pred dvema letoma upokojil, še več časa namenja ustvarjanju.
Gostove knjige pripovedujejo o dogodkih iz druge svetovne
vojne in po njej. Gre za dokumentarno, literarizirano spominsko prozo, za resnične pripovedi resničnih ljudi o
resničnih dogodkih. Knjige so realen prikaz takratnega
vzdušja med ljudmi, prikaz čutenja posameznikov in naroda.
V pogovoru, ki ga je vodila Lea Felicijan, je plodoviti vsestranski ustvarjalec predstavil doživetja pripovedovalcev.
Prisluhnili smo avtorjevim pesmim in odlomkom iz knjige,
ki sta jih prebrala Branko Zupanc in Tanja Goropevšek. Večer
sta glasbeno popestrila harmonikar Robert Zupan in pevka
Sonja Zupan.

KNJIŽNE NOVOSTI:
ZA ODRASLE:
Coben, H.:
Skrajšana žoga
Cole, K.:
Brata
Featherstone, S.: Nabriti fantje
Howard, L.:
Mackenzijev užitek
Maguire, E.:
Čudoviti mrtvi/1
Mastnak, M.:
Cvetoča pomlad
McNaught, J.: Whitney, moja ljubljena
Moore, L.:
Verjemi vame
Plohl, I.:
Ne domišljaj si!
Ramšak, J.:
Liboje skozi čas
Šeruga, Z.:
Popotnik
Šurc, M:
V imenu države: trilogija
		
1001 film: najboljši filmi vseh časov
Vozlič-Ostreuch, M.: Moje pesmi
Zupanc, B.:
Še so tiste poti
ZA OTROKE IN MLADINO
Amalietti, M.: Maruška potepuška
Arula, P.:
Saj smo punce: z nasveti 15 slovenskih
		strokovnjakinj
Curtis, V.:
Neukrotljiva Lilah May
Deary, T.:
Piratski gospod
Deary, T.:
Upihni luč
Gurney, S.:
Sneguljčica
Kearns, Z.:
Ne obupaj, Niki
Kokotec, Z:
Mavrični krtek
Mlakar, I.:
Cipercoperček
Njatin, L:
Zakaj je babica jezna
Rodgers, F.:
Najroker gospod Krok
Rose, G.:
Tigrova preproga
Smith, D. J.:
Če bi bil svet vasica
Smith, M.:
Človeško telo
Urgl, M.:
Ideje brez meje: uporabni namigi za male
		ustvarjalce
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Redni volilni občni zbor
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa so se
zbrali na letnem občnem zboru. Letošnji občni zbor je bil
tudi volilni.
V soboto, 16. 2. 2013, smo se gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik zbrali na rednem
letnem občnem zboru. Društveno sejno sobo smo
napolnili člani, delegat Gasilske zveze Žalec in predstavniki sosednjih društev. Po izvolitvi delovnega predsedstva
in drugih delovnih teles je predsednik društva Dejan
Farčnik orisal delovanje društva v preteklem letu, poveljnik Andrej Blatnik pa se je v svojem poročilu zahvalil
operativcem za aktivno sodelovanje. V imenu Občine
Vransko sem se zahvalil za izvajanje službe požarne varnosti in sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja. Posebej sem se vsem članom PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
zahvalil za sodelovanje na občinskih prireditvah in za njihovo delovanje na društvenem in družabnem področju.
Občni zbor je izvolil Dejana Farčnika za predsednika
Gasilci zborujejo
Občni zbor PGD Vransko
V soboto, 2. 2. 2013, so se na rednem letnem občnem
zboru zbrali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva
Vransko. Letošnji občni zbor je bil tudi volilni.

in Andreja Blatnika za poveljnika društva za naslednje
mandatno obdobje in potrdil program dela za leto 2013.
Vodja veteranov Gasilskega poveljstva Vransko Ludvik
Pikl je predstavil tekmovalne dosežke veteranske desetine
v preteklem letu in razstavil lansko leto osvojene pokale.
Franc Sušnik

Prisotni člani so izvolili Miha Pečovnika za predsednika
PGD Vransko in Nika Stojakoviča za poveljnika.
Franc Sušnik

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Vransko je
v izčrpnem poročilu orisal delovanje in dosežke prostovoljnih gasilcev na Vranskem v preteklem letu. Posebej
je izpostavil uspehe in dosežke PGD Vransko v zadnjih
štirinajstih letih njegovega predsedovanja društvu. Vsem
članom se je zahvalil za dobro sodelovanje in novoizvoljenemu vodstvu zaželel uspešno vodenje društva. V
nagovoru je posebej izpostavil, da je bila odločitev, da se
gasilski dom na Vranskem široko odpre vsem potencialnim uporabnikom, ključna za uspešno delovanje društva
v preteklem obdobju.
Poveljnik PGD Vransko Edo Novak je v svojem poročilu
orisal delovanje društva na operativnem področju in izvajanju javne službe varstva pred požari.
Vodja veteranov Ludvik Pikl pa je nanizal dosežke tekmovalne desetine veteranov Gasilskega poveljstva Vransko v tekmovanju s starodobnimi brizgalnami.
Redni letni občni zbor PGD Tešova
Prizadevni in delovni člani Prostovoljnega gasilskega
društva Tešova so se v soboto, 26. 1. 2013, zvečer zbrali
na rednem letnem občnem zboru. Iz obširnih in podrobnih poročil predsednika in poveljnika je razvidno aktivno
delovanje gasilcev na Tešovi.
Letošnji občni zbor PGD Tešova je bil tudi volilni. Po izvolitvi delovnega predsedstva in poročilu predsednika in
poveljnika so prisotne gasilce pozdravili delegat Gasilske
zveze Žalec Tone Laznik, poveljnik Gasilskega poveljstva
Vransko Vladimir Reberšek in predstavniki sosednjih
društev.
V imenu Občine Vransko sem se gasilcem PGD Tešova
zahvalil za njihov prispevek pri izvajanju javne službe
varstva pred požari in za njihovo delovanje v operativni
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sestavi zaščite in reševanja. Posebej sem poudaril prispevek gasilcev pri kreiranju društvenega in družabnega
življenja, novoizvoljenemu vodstvu pa zaželel obilo uspeha pri vodenju društva v prihodnjem mandatu.
Franc Sušnik

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Letni občni zbor
Čebelarskega društva Vransko
Čebelarstvo je izredno pomembna kmetijska dejavnost,
ki si zasluži posebno pozornost. Brez čebel ni življenja.
Zato je delovanje Čebelarskega društva Vransko v javnem
interesu. Naši čebelarji so na letnem občnem zboru
opravili pregled opravljenega dela in potrdili načrt dela
v letu 2013.

slabo. Vsi prisotni so se strinjali, da je za njimi najslabša
letina doslej. Poseben pozdrav je namenil novim članom.
Na občnem zboru se je zbralo kar 21 članov, kar daje dobre obete za razvoj čebelarstva v prihodnje.
Franc Sušnik

Aktivni čebelarji so se zbrali v nedeljo, 27. 1. 2013, ob
deveti uri zjutraj v sejni sobi kulturnega doma. Prisotne
je nagovoril predsednik Čebelarskega društva Vransko
Janez Kropivšek. V svojem nastopu je izpostavil težave, s
katerimi se čebelarji srečujejo pri svojem delu. Pri tem je
posebej poudaril, da je bilo leto 2012 za čebelarje izjemno

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 se je na vranskem pokopališču od nas poslovil:
Ivan Košenina (1932-2013)
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Z Zeleno jeklenko do ugodnosti vse leto
Zelena jeklenka bo vedno tam, kjer jo potrebujemo. Po njo lahko skoËimo sami, mimogrede,
saj nam je na voljo na veË kot 500 prodajnih mestih po vsej Sloveniji, tudi v BraslovËah,
Polzeli, Šempetru v Savinjski Dolini, Gomilskem in še marsikje drugje. Lahko pa jo enostavno
in hitro naroËimo kar na dom na brezplaËni številki 080 2005. Katerokoli pot že uberemo,
Zelena jeklenka nas vselej prijetno nagradi.
Zelene ugodnosti

Nakupi plina v Zeleni jeklenki so vselej dobra izbira. Ne samo, da dobimo pregledano in Ëisto jeklenko
priroËnih dimenzij, temveË si s tem zagotovimo tudi visoko kvaliteten plin, s katerim lahko pripravimo veliko
okusnih kosil za vso družino.
Z Zeleno kartico ugodnosti, ki jo prejmemo vsi, ki Zeleno jeklenko naroËamo z dostavo na dom, prejmemo
plin v vsaki 11. Zeleni jeklenki brezplaËno. »e pa Zeleno uspešno priporoËimo še komu, si lahko izberemo
eno izmed petih priroËnih daril.
Kupon in vse o akciji PriporoËaj zeleno tudi na www.butanplin.si/vsebina/priporocaj-zeleno/.

Udobna dostava na dom

Dostava jeklenke plina je ena tistih novosti, na katere se navadimo
takoj, ko jih prviË preizkusimo. ZadošËa že en sam brezplaËen
telefonski klic na številko 080 2005. Zaradi uËinkovitega
sistema dostave se zeleno-modro vozilo Butan plin rade
volje ustavi pri nas, naj živimo v še tako odroËnem kraju.
Dostava Zelene jeklenke na vse konce in kraje prinaša pravo
olajšanje ter udobje, še posebej dobrodošla pa je za
starejše in mamice z majhnimi otroki.
NaroËiti Zeleno jeklenko je enostavno, njena dostava pa zanesljiva. Družba Butan plin ima odliËno razvejano
mrežo dostavljavcev ter omogoËa naroËanje dostave Zelene jeklenke vsak dan 24 ur na dan. Na brezplaËni
številki 080 2005 ali na spletni strani www.butanplin.si jo lahko naroËite kadar koli. Prijazni telefonisti nas
dan pred dostavo pokliËejo, dogovorimo se glede termina ter jeklenka je že pri nas doma. Dostavljajo vsak
delovni dan, pa tudi ob sobotah. Ko nam jeklenko dostavi pooblašËeni dostavljavec družbe Butan plin,
poskrbi tudi za njeno pravilno namestitev, preventivno preveri napeljavo ter brezplaËno zamenja
varnostno tesnilo. Preprosto - popolna storitev.

Edina tako varna

Zelene jeklenke imajo na ventilu namešËeno zašËitno folijo. To je trdno zagotovilo,
da je bila jeklenka pregledana, oËišËena ter pravilno polnjena z natanko 10 kg
plina preverjene kvalitete. Vsaka Zelena jeklenka je opremljena tudi z rezervnim
tesnilom, ki se nahaja v matici jeklenke in ki ob priklopu poskrbi za našo dodatno
varnost. Zelena jeklenka je vselej brezhibna, s svojimi 523 milimetri višine pa tudi
bolj praktiËna za namestitev znotraj vašega kuhinjskega elementa. Izdelana je
iz posebnega jekla, zato je ob enaki koliËini plina obËutno lažja. Vsaka
Zelena jeklenka je tudi posebej oËišËena, zato ne oddaja slabega vonja.
Spoznajte Zeleno jeklenko in se udobno navadite nanjo. VeË o storitvi
dostave na dom, ugodnostih in Zeleni jeklenki lahko najdete na
www.butanplin.si ali pa pokliËete na brezplaËno številko 080 2005, kjer
vam bodo prijazni telefonisti družbe Butan plin z veseljem pomagali z
nasveti in informacijami.
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Upravna enota Žalec poziva lastnike kmetijskih
gospodarstev k ureditvi GERK-ov pred oddajo zbirne
vloge
Nosilce kmetijskih gospodarstev pozivamo, da na spletnem javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKO-RKG (http://rkg.gov.si/GERK/)
natančno preverijo svoje GERK-e. Do GERK-ov dostopate z vpisom svoje
KMG-MID številke.
Če boste ugotovili, da meje GERK-ov odstopajo od stanja na ortofoto posnetku oziroma če je prišlo do kakršnih
koli sprememb na vaših zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, sprememba dejanske rabe ipd.), se na Upravni
enoti Žalec čim prej naročite za ureditev GERK-ov. Kontaktna telefonska številka je 03 713-5120.
Subvencijska kampanja 2013 se pričenja v torek, 26. 2. 2013, in bo trajala do ponedeljka, 6. 5. 2013, za zamudnike z 1% odbitkom za vsak zamujeni dan pa do 31. 5. 2013.
Upravna enota Žalec obvešča zamenjava orožnih listov
Skladno z 11. členom Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/2000) so bili
orožni listi iz razloga lova izdani za dobo desetih let. Po preteku te dobe so
lastniki dolžni veljavnost orožnega lista podaljšati.
Iz registra orožja je razvidno, da je z območja Upravne enote Žalec potekla
veljavnost velikemu številu orožnih listov, izdanih iz razloga lova.
Lastnike orožnih listov obveščamo, da v kolikor veljavnosti orožnega lista ne želijo podaljšati, jim ta ne bo dajal
pravice nošenja in prenašanja vpisanega orožja. Po preteku veljavnosti dovoljuje orožni list posamezniku le posest orožja, lovec s takšnim orožnim listom pa z orožjem ne sme več v lovišče.
K vlogi za podaljšanje orožnega lista je potrebno priložiti fotografijo, ki kaže pravo podobo, velikosti 35 x 45
mm (kakor za potni list oz. osebno izkaznico), in star orožni list, ki bo po vpogledu v register orožja vrnjen do
izdaje novega orožnega lista. Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 17 tč. 1e
v višini 31,72 evrov ter stroške tiskovine v znesku 13,10 evrov.

Fizioterapija z napotnico
s 1. 3. 2013 tudi na Vranskem
Spoštovane občanke in spoštovani občani občine Vransko,
obveščam vas, da s 1. 3. 2013 pričnem z opravljanjem fizioterapevtskih storitev s področja ambulantne fizioterapije.
Delovišče bo v sklopu programa ambulantne fizioterapije
ZD dr. Jožeta Potrate Žalec.
Storitve se bodo izvajale v zasebnih prostorih fizioterapije
pod nadzorom dipl. fizioterapevtke Simone Novak v Domu
sv. Rafaela na Vranskem.
Na podlagi napotnice oziroma delovnega naloga, ki vam ga
izda vaš osebni zdravnik, so vam odslej predpisane fizioterapevtske storitve na razpolago na Vranskem, in sicer v naslednjem delovnem času:
- ponedeljek: 12.00-19.00
- torek: 8.00-15.00
- sreda: 8.00-14.00
- četrtek: 8.00-14.00
- petek: 8.00-14.00
Na terapije se lahko naročite na tel. št. 03 703 42 29 ali na
mobi št. 051 383 083.
Prijazno vabljeni.
Simona Novak, diplomirana fizioterapevtka
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UPOKOJENKE, UPOKOJENCI!
Društvo upokojencev Vransko
vas vabi na redni letni občni zbor,
ki bo v prostorih Gasilskega društva Vransko
v nedeljo, 24. 3. 2013, ob 11. uri.
Na občnem zboru bomo poročali o aktivnostih,
ki so bile opravljene v preteklem letu in preživeli nedeljsko dopoldne v veselem druženju.
Vabljeni.

Planinsko društvo Vransko
vabi nove člane
Planinsko društvo Vransko
vabi svoje člane, da poravnajo članarino za tekoče leto.
Poleg tega vabi nove člane, da se včlanijo v njihovo
društvo. Možnost plačila članarine je na občnem zboru
društva, na planinski koči na Čreti in pri gospe Faniki
Mavrič vsak dan. Članarino lahko poravnate tudi v
pisarni planinskega društva, ki se nahaja v sejni sobi
kulturnega doma na Vranskem in je odprta
vsako prvo soboto v mesecu od 9.00 do 10.00.
Vabljeni.

NE SPREGLEJTE
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80-LETNICA
PGD LOČICA PRI VRANSKEM
Bliža se naše praznovanje in s tem veliko
dela. Pričeli smo z delom in ureditvijo
notranjosti doma. V marcu in aprilu bo
sledila ureditev dvorišča in zunanjosti
gasilskega doma.
Vabimo vas, da 18. 5. 2013
z nami praznujete pod velikim šotorom
pred gasilskim domom.
Ob 18. uri bo Florjanova maša,
ki jo bo daroval
g. Izidor Pečovnik - Dori.
Nato bo sledila velika vrtna veselica,
na kateri ne bo manjkalo
dobre hrane in pijače.
Za glasbeno vzdušje pa bo skrbel

ansambel VESELI SVATJE.
Gasilci in gasilke z Ločice pri Vranskem
se veselimo druženja z vami.
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