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PISMA BRALCEV
Ljubljana, 20. 3. 2013
Pozdravljeni!
Pišem vam v imenu skupine ljudi, ki je v soboto, 16. 3. 2013,
obiskala muzej motociklov na Vranskem in izrazila veliko kritiko nad obnašanjem lastnika tega muzeja.
Navedla bi nekaj podrobnosti.
9. 3. 2o13 sem poklicala v muzej. Na svoja vprašanja sem dobila od kontaktne osebe - gospe informacijo, da je za skupino
treba rezervirati ogled en teden prej, cena pa je 3,5 evre na osebo. Ker zaradi nekih težav ogleda nismo mogli rezervirati, sva
se z možem 14. 3. 2o13 osebno oglasila v muzeju, da preveriva, če je še kljub temu možen ogled. Navdušena nad prijazno
obrazložitvijo gospe, da si muzej 16. 3. 2103 med 9. in 10. uro
lahko ogledamo in da je cena 3,5 evre na osebo ter za šoferja
prost vstop, sva zapustila pisarno muzeja.
V soboto, 16. 3. 2013, smo se pripeljali na dvorišče muzeja.
Pričakal nas je gospod, za katerega smo šele pozneje izvedeli, da
je lastnik muzeja. Po njegovem obnašanju smo bili mnenja, da
je eden od zaposlenih, ki mu je odveč, da mora biti v soboto na
delovnem mestu. Odklenil je vrata, prižgal luči in brez kakršne
koli razlage o motorjih čakal, da bomo zapustili prostore.
Po končanem ogledu je šel mož z lastnikom v pisarno, da bi poravnal račun. Čakalo ga je presenečenje, kajti gospod je zahteval,

da mu plača 5 evrov po osebi in ne, kot je bilo dogovorjeno. Ker
lastnik ni popustil, mu je zahtevani znesek plačal, vendar mi se s
tem nismo strinjali. Seveda sem takoj poklicala gospo in hotela
obrazložitev. Rekla je, da ji ga naj dam na telefon. Ko sem hotela
to storiti, je odvihral mimo mene in zavpil: “Jaz sem gospodar
in ne ona.” Njegovo razburjenje se je stopnjevalo. Čez nekaj trenutkov nam je hotel denar vrniti z izjavo, da bo zaradi takih,
kot smo mi, zaprl muzej. Denarja seveda nismo vzeli. Naslednja
njegova reakcija pa je bila pika na i. Z zamahom roke v smeri
izhoda je zavpil: "MARŠ VEN!" in to še dvakrat ponovil. Osupli
smo zapustili dvorišče muzeja. Nismo bili tatovi ali barabe. Bilo
nas je devet odraslih ljudi v starosti od 50 do 67 let, razen šoferja,
ki smo si želeli ogledati muzej. Nismo pogojevali cene, takšna
nam je bila ponujena.
Kot organizatorja izleta sva bila z možem zelo prizadeta. Obliž
na rano je bil klic gospe iz muzeja, ko smo že nadaljevali vožnjo
proti Žalcu. Iskreno se mi je opravičila za neljubi dogodek in
hotela razliko vrniti. Se ji zahvaljujem.
Moje zadnje sporočilo je naslednje:
Želimo si, da si ta gospod vzame čas za premislek in prepusti
vodenje muzeja komu drugemu, ki ne bo z besedami »Marš
ven!« pošiljal obiskovalcev s svojega dvorišča.
Obiskovalci muzeja

Vesele
velikonočne
		praznike

Člani občinskega sveta,
občinska uprava in župan
3

ZGODILO SE JE ...
Stanovalci izdelovali butare
za cvetno nedeljo

in jih odnesemo k božjemu blagoslovu, potem pa jih bomo
razdelili po sobah.

Bliža se čas praznikov. Čas velike noči in Kristusovega vstajenja. Nedeljo pred velikim praznikom obhajamo cvetno
nedeljo. Takrat simbolno nesemo v cerkev butaro. Tudi s
stanovalci želim ohraniti ta lep običaj. Tako smo v četrtek,
21. marca, izdelovali butare. Že dober mesec prej smo pričeli
z izdelovanjem rož iz krep papirja. Pripravili smo vrtnice,
nageljne, trobentice in druge travniške rože. Ene so bile
identične pravi cvetici, druge manj. A namen je bilo druženje
in priprava za izdelavo butar. V cvetnem tednu smo se lotili
intenzivnih priprav - narezali smo pušpan in se dogovorili o
poteku izdelovanja. Bili smo si enotni, da butare naredimo

Delo ob izdelovanju smo si razdelili pravično - kar je pač
kdo zmogel. Gospe so izdelovale šopke in vanj zapikovale
rože iz krep papirja. Gospodje pa so ob koncu zavezali pisan
trak, ki popestri butaro. Najlepše je bilo opazovati nasmehe
na obrazih stanovalcev, ko so se spominjali otroških dni. S
končnim izdelkom smo bili zelo zadovoljni, posebej zato,
ker nam je uspelo, da nista dve butari enaki. Zaradi velikega
števila pridnih in zagnanih rok naših stanovalcev smo delo
opravili zelo hitro.
Saša Svetec

Velikonočne butare
v dobrodelne namene
Že deseto leto zapovrstjo so v Našem domu na Vranskem
pripravili dobrodelno akcijo, v kateri izdelujejo butare. Kot
je povedala pobudnica in vsakoletna organizatorka Martina
Felicijan, je letos naredila 15 tisoč cvetov, ki so jih udeleženci
akcije vpletli v več kot tisoč butar. Izdelki so bili namenjeni
prodaji, izkupiček (okrog deset tisoč evrov) pa Dejanu, ki je
v delovni nesreči izgubil obe roki in se trudi zbrati dovolj denarja za nakup bionskih protez, ki bi mu omogočile opravljati skorajda vse, kar opravljamo z rokami.
V akciji so sodelovali številni občani in občanke, nekaj jih je
bilo tudi iz sosednjih občin, ki so prispevali svoj čas, prinesli
pa so tudi ves material za izdelavo butar.
T. Tavčer
Slastne jogurtove miške
Po večini smo že pozabili na pusta. A na željo stanovalcev
smo v torek, 26. februarja, pripravili slastne jogurtove miške.
Nismo se ozirali na misel, da je to pustna sladica. Kot vedno smo se tudi tokrat dela lotili resno in skrbno. V kuhinji
smo na podlagi recepta prosili za sestavine: jogurt, moko,
pecilni prašek, vanilin sladkor, jajce in rozine. Najprej smo
olje pristavili na električni štedilnik. Potem smo se lotili
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priprave zmesi. Sodelovalo je več stanovalcev - sestavine je
podajal stanovalec, mešala je stanovalka. Ja, tudi tokrat so
moški imeli svojega predstavnika. Sodeloval je z velikim
navdušenjem. Ko smo imeli zmes gotovo, smo najprej z eno
miško preverili temperaturo olja. Bila je ravno pravšnja. Med
cvrtjem je zadišalo po celem domu. Pečene miške smo posuli
s sladkorjem v prahu. Z dobrotami smo pogostili tudi tiste, ki
niso pekli z nami.
Saša Svetec

ZGODILO SE JE ...
Upravna enota Žalec v letu 2012
Poslovanje upravne enote v letu 2012 so v veliki meri zaznamovali varčevalni ukrepi in spremembe v zakonodaji. V duhu
odprave administrativnih ovir je Vlada Republike Slovenije
sprejela kar 23 sprememb zakonov in več drugih predpisov,
ki so vplivali na delo upravne enote. Najpomembnejši med
njimi je bil Zakon za uravnoteženje javnih financ. Zakon je
bil osnova za izvajanje varčevalnih ukrepov na upravni enoti.
V letu 2012 smo prejeli 28.706 novih upravnih zadev, kar je
za 43,4 % več kot v preteklem letu. V ponovni postopek smo
prejeli le 7 zadev, iz preteklih let smo prenesli 430 zadev, skupaj smo reševali 29.143 zadev. Rešili smo 98 % zadev (28.587)
oz. 42,9 % več kot leto prej, zaostankov nismo imeli, kljub
temu da se je število zaposlenih med letom zmanjšalo za 3
uslužbence, ki so odšli v pokoj.
Poleg upravnih postopkov smo izvajali še druge upravne naloge in jih skupno rešili kar 40.789, in sicer 68 % s področja
Ministrstva za notranje zadeve (prijave in odjave začasnih
in stalnih prebivališč, spremembe v evidenci gospodinjstev,
izpiski iz matičnega registra idr.). Zaradi vse večje dostopnosti državnih organov do uradnih evidenc in tudi spletnih
dostopov do njih (e-sodstvo, centralna evidenca prostorskih
aktov, e-ZK) opažamo zmanjšano povpraševanje po tovrstnih izpiskih.
V preteklem letu je poteklo večje število osebnih dokumentov, kar je posledično vplivalo na povečanje izdaje osebnih
izkaznic za 39 %, potnih listin pa kar za 125 % v primerjavi z letom poprej. Izredno se je povečal pripad zadev na
področju ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča - za
93 %. Tovrstne predloge podajajo državni in pravosodni organi, banke, zavarovalnice, izvršitelji, izvajalci javnih storitev
ter fizične osebe, nekaj primerov pa je ugotovil upravni organ
sam na podlagi vrnjenih obvestil volivcem.
Upravne enote smo na podlagi Zakona o motornih vozilih
1. januarja 2012 postale tudi prekrškovni organ. To pomeni,
da zakon daje upravnim enotam pooblastilo za odločanje o
prekrških in izreku sankcije, in sicer zaradi poteka veljavnosti
prometnega dovoljenja, zaradi prenehanja veljavnosti zavarovalne police in glede prijave spremembe lastništva vozila. V letu 2012 smo uvedli kar 102 prekrška, in sicer smo
izrekli 101 globo v vrednosti 250 evrov in en opomin.
Na področju gradnje nismo zaznali bistvenih sprememb
glede na število prejetih vlog, se pa kažejo spremembe glede
na velikost gradenj – več je bilo rekonstrukcij in dozidav stavb,
nekoliko manj pa večjih gradenj, predvsem industrijskih objektov. Za to obdobje je značilno večje število ustavljenih
upravnih postopkov v zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj
zaradi formalno nepopolnih vlog investitorjev, ki se nanašajo
na dokazila o pravici graditi, in zaradi pomanjkljivo priprav-

ljene projektne dokumentacije (neupoštevanje predpisanih
vsebin, projektne rešitve, pripravljene v nasprotju s prostorskimi zahtevami ...), nekaj pa tudi zaradi neupoštevanja Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, ko stranke vlagajo
zahteve za enostavne objekte in vzdrževalna dela, za katera ni
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.
Sprejeta je bila tudi sprememba Zakona o graditvi objektov,
ki je prinesla nekaj ugodnosti za investitorje, ki pa posledično
vplivajo tudi na število vlog za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj. Skrajšala je roke za izdajo projektnih pogojev
in soglasij, novost, da gradbenega dovoljenja za spremembo
namembnosti ni potrebno pridobiti, če se namembnost
spreminja v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih
stavbah, in še, da uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek
uporabe enostanovanjskih stavb.
Zakon za uravnoteženje javnih financ je posegel tudi na
področje vojne zakonodaje (vojni veterani, vojni invalidi
in žrtve vojnega nasilja), pri čemer se je bistveno povečalo
število izdanih upravnih aktov zaradi razveljavitve pravic do
dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki je po novem vezana
na starost 55 let, ter izpolnjevanja pogojev za veteranski dodatek.
Z veseljem ugotavljamo, da je število poročnih obredov v
letu 2012 naraslo. Pooblaščenci in matičarji upravne enote so
sodelovali in izvedli kar 107 porok in 11 jubilejnih obredov.
Poleg vseh nalog, ki sodijo v pristojnost upravne enote in jih
nismo posebej izpostavili, velja omeniti tudi delo na področju
prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami, ureditve podatkov v registru kmetijskih gospodarstev (GERKov) in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Opravili smo vsa opravila v zvezi z zbiranjem podpisov za
razpis zakonodajnega referenduma za 10 zakonov, zbiranjem
podpisov v podporo kandidatom za predsednika Republike
Slovenije, izvedli volilna opravila v zvezi z zakonodajnim referendumom o Družinskem zakoniku, izvedbo nadomestnih
volitev za župana Občine Polzela in volitev predsednika Republike Slovenije.
V okviru upravne enote deluje 5 krajevnih uradov, in sicer na
sedežih Občin Vransko, Tabor, Braslovče, Polzela in Prebold.
Vsak krajevni urad je odprt enkrat tedensko. Največji obisk
strank beležimo na Krajevnem uradu Vransko in Polzela,
medtem ko je na ostalih krajevnih uradih obisk bistveno
nižji. Občani na krajevnih uradih največkrat vlagajo vloge za
osebne dokumente, overjajo lastnoročne podpise, kopije listin in garantna pisma, urejajo registracijo in odjavo vozil ter
matične zadeve.
Delo upravne enote je s 1. marcem 2013 prevzela Simona
Stanter, ki jo je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
imenovalo za novo načelnico Upravne enote Žalec.

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.
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ZGODILO SE JE ...
Na prvi pomladni dan zasijale nove
svetilke javne razsvetljave
Občina Vransko si prizadeva zmanjšati svetlobno
onesnaževanje in porabo električne energije. Zato pri
načrtovanju prenove in gradnje javne razsvetljave ravnamo
v skladu z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.

Nova javna razsvetljava omogoča varnejšo in prijaznejšo
uporabo nedvomno najbolj frekventnega hodnika za pešce
v naši občini.
Franc Sušnik

V teh dneh se zaključujejo dela pri postavitvi javne razsvetljave hodnika za pešce od pokopališča na Vranskem do
mostu v Brodeh. Na podlagi decembra podpisane pogodbe
so delavci podjetja EGIS d. o. o., Ojstriška vas 20 a, dobavili
in postavili 17 ekološko primernih in varčnih svetilk. Sijalke
so bile poskusno vklopljene na prvi pomladni dan. V okviru
te pogodbe bodo zamenjane še štiri svetilke od pokopališča v
smeri centra trga Vransko do mostu na Merinščici.
Zimsko vzdrževanje cest in
javnih površin na preizkušnji
Obilno sneženje v preteklem tednu je povzročilo nemalo
težav in stroškov tudi v naši občini.
Izdatno sneženje, predvsem v noči s petka na soboto in v noči
s sobote na nedeljo (od 22. do 24. februarja), je povzročilo
veliko težav našim pogodbenim izvajalcem zimskega
vzdrževanja lokalnih cest in javnih površin. Večina naših
izvajalcev ni ustrezno opremljena za takšen obseg sneženja.
Zato se lahko samo njihovi požrtvovalnosti in prizadevanju
zahvalimo, da s prevoznostjo naših cest ni bilo večjih težav.
Za vloženo delo in trud se vsem iskreno zahvaljujem.
Vsem občanom, ki ste zaradi snega na cestah in javnih
površinah imeli kakršne koli težave, pa se opravičujem in
iskreno zahvaljujem za potrpežljivost in razumevanje.
Franc Sušnik
PREDSTAVITEV PODJETJA Z VIZIJO,
ZELENO ZLATO
V sredo, 13. 3. 2013, so se v sejni sobi Energetike Projekt
Vransko zbrali ponudniki turističnih dobrin in storitev iz
Občine Vransko, da bi prisluhnili predstavitvi podjetja z
vizijo, Zeleno zlato. Organizator posveta je bil Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko, ki je eden izmed sedmih
družbenikov (poleg ZKŠT Žalec, ZKTŠ Polzela, Občine
Prebold, Tabor, Braslovče in Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec) novoustanovljene gospodarske družbe, ki jo vodi
direktor Gregor Vovk Petrovski. Ta je v predstavitvi poudaril,
da je bila družba ustanovljena zato, da na trg vpelje novosti v
zvezi s promocijo Spodnje Savinjske doline in s tem nadgradi
turistično ponudbo v obliki krovne blagovne znamke in tudi
na ta način še bolj poveže partnerje, ki že promovirajo dolino.
Ime družbe in hkrati blagovne znamke izhaja iz hmelja, saj
ravno ta daje dolini največjo prepoznavnost.
Trenutno potekajo aktivnosti družbe okrog povezovanja
gostincev in ponudnikov avtohtonih izdelkov ter na izdelavi
blagovnega znaka. Ko bo delo družbe steklo, pa načrtujejo
širšo predstavitev po Sloveniji, in sicer na sejmih. Načrtujejo
tudi vzpostavitev trgovine z izdelki lokalne proizvodnje, ki
bodo označeni z znakom blagovne znamke. Ti bi bili na voljo
v turističnih objektih, TIC-ih, gostinskih lokalih, sprva po
dolini, sčasoma pa po celi Sloveniji. Blagovna znamka bo ves
čas pod budnim nadzorom kontrolne komisije, ki bo skrbela
za kakovost izdelkov.
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Včasih pa na očiščenih javnih površinah nepričakovano nastane
nov kup snega.

Posvet je zaključil župan Franc Sušnik, ki je obrazložil
odločitev Občine Vransko in Občinskega sveta Občine Vransko za vključitev v družbo zaradi prepričanja, da povezovanje
pod skupno blagovno znamko vodi k uspešnosti. V prihodnosti pa bo finančni delež Občine v družbi odvisen od števila
ponudnikov in proizvajalcev iz domačega okolja.
Gospodarski družbi, ponudnikom storitev in izdelkov
želimo uspešen preboj na trg, zaključujemo pa s mislijo, ki je
bila izrečena na posvetu: »Misli globalno, jej lokalno.«
Suzana Felicijan Bratož

ZGODILO SE JE ...
Podpis pogodbe z zahvalo gasilcem
Občina Vransko, Gasilska zveza Žalec in prostovoljna gasilska društva Vransko, Prekopa-Stopnik-Čeplje, Tešova in
Ločica pri Vranskem so v gostišču Štorman v Ločici pri
Vranskem podpisali pogodbo o opravljanju javne gasilske
službe. S pogodbo podpisniki urejajo vsebino, obseg in način
opravljanja službe, financiranje in druge pogoje za delovanje
javne gasilske službe v občini Vransko.

poveljnik Franc Rančigaj, pogodbo pa je v imenu Občine
Vransko podpisal župan Franc Sušnik, v imenu zveze Edvard
Kugler, v imenu društev pa njihovi predsedniki.
T. Tavčer

Pred podpisom pogodbe se je župan Franc Sušnik zahvalil
gasilcem vseh štirih društev in Gasilski zvezi Žalec za opravljeno delo in dobro sodelovanje ter poudaril, da bo v tem
letu na razpolago toliko sredstev kot lani, to je 40 tisoč evrov.
Še posebej se je zahvalil za posredovanja, ki so jih opravili
v lanskem letu, teh pa je bilo, po besedah poveljnika gasilskega poveljstva občine Vransko Vladimirja Reberška, osem
z manjšo škodo.
Za uspešno sodelovanje na vseh področjih z društvi,
občinskim poveljstvom in občino sta se v imenu Gasilske
zveze Žalec zahvalila predsednik zveze Edvard Kugler in
Vranšanke zopet na vrhu
V soboto, 2. 3. 2013, je
v Globokem potekalo 2.
pokalno prvenstvo v prikazu tehnik ju-jitsa. Tekmovalo je 136 tekmovalcev iz
10 klubov. Tekmovanja so
se udeležile tudi tri članice
Društva borilnih veščin
Fudoshin sekcija Vransko.
V KATEGORIJI 1 je Julija
Weiss pri deklicah od 7 do
8 let zasedla 1. mesto in
prejela zlato medaljo, malo
manj sreče pa sta imeli Ula
Weiss in Sara Miklaužič, ki
sta pri deklicah od 11 do
12 let zasedli 5. in 6. mesto.

V petek, 1. marca, je Sabina Predovnik, ki je članica DBV
Fudoshin in trenerka sekcije na Vranskem, v Šentjurju na
podelitvi ŠPORT 2012 prejela srebrno plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije za dosežene rezultate v letu 2012. Prav
tako je za dosežene rezultate v letu 2012 v četrtek, 7. marca, v
Žalcu na podelitvi ŠPORT 2012 dobila priznanje od Občine
Žalec.
V Žalcu so priznanja prejeli še naslednji člani DBV Fudoshin:
Timotej Štojs, Barbara Stiplošek, Tilen Hadolin, Timotej Pokrajnc in Julijan Zakonjšek, Uroš Posedel in Primož
Muhovic.
Ne smemo pozabiti na ostale člane DBV Fudoshin sekcija
Vransko, ki prav tako pridno trenirajo in se počasi pripravljajo na svoje prvo polaganje pasov, ki pa sledi v poletnem času.
Sabina Predovnik

Tekmovanja so se udeležili
tudi ostali člani DBV Fudoshin iz Gotovelj, ki so prav tako
zasedli odlična mesta: KATEGORIJA 1: 2. mesto Nik Mejak (dečki 7-8 let), 2. mesto Lina Šuster (deklice 7-8 let), 15.
mesto Julijan Zakonjšek (dečki 9-10 let). KATEGORIJA 2:
5. mesto Nejc Zorec (dečki 11-12 let), 3. mesto Hana Jeram
(deklice 11-12 let) in 4. mesto Lena Kostajnšek (deklice 11-12
let).
ZAHVALNA SVETA MAŠA OB ČASTITLJIVEM
JUBILEJU RADA KAPUSA
Z zahvalno sveto mašo smo v nedeljo njegovi sorodniki
in farani praznovali 90-letnico Rada Kapusa z Vranskega.
Veliko svojega časa je posvetil župniji, vodenju pevskega zbora in še mnogim drugim dejavnostim v župniji.
Župnik Jože Turinek se mu je zahvalil za njegovo delo za
župnijo in mu izročil zahvalo, ki mu jo ob tem jubileju
podeljuje celjski škof Stanislav Lipovšek.
Naj mu Bog da še obilo zdravja.
Rafko Novak

7

ZGODILO SE JE ...
NOČNA EKIPNA TEKMA
V SMUČARSKIH SKOKIH V TANI NA VRANSKEM
Kljub močnemu sneženju so prizadevni organizatorji ŠD
TANA izpeljali nočno tekmo ekip v smučarskih skokih.
Tekmovanja se je udeležilo 11 ekip od blizu in daleč. Prvo
mesto si je priskakala ekipa gostišča KRALJEV HRIB
Kamniška Bistrica, drugo ŠD Motnik in tretje ORLI Prebold.
Rafko Novak
V soboto, 23. 2. 2013, je na skakalnici v Tani potekala še
nočna tekma smučarskih skokov. Tokrat so se na skakalnici
pomerile ekipe skakalcev. V vsaki ekipi so sodelovali trije
skakalci. Kljub slabšim vremenskim razmeram (nenehno
sneženje, slaba vidljivost in veter) se je tekme udeležilo 11
ekip. Tudi vzdušje ob skakalnici je bilo izjemno, čeprav je bila
večina premočena zaradi sneženja. V tej zimski pravljici se
je tako vseeno zbralo okrog 400 ljubiteljev skokov. Prireditev
je poleg ekipe Vransko.net snemala tudi ekipa 24 ur. Naslednji dan si je na POP TV prispevek iz Tane lahko ogledala
tudi širša slovenska javnost. Posnetek je bil objavljen tudi na
spletni strani 24 ur. Vse se je začelo s poskusno serijo in s
predskakalko Marijo Kovačevič. Poskusni seriji pa sta sledili
še prva in druga serija skokov. Ekipe skakalcev so bile naslednje: ŠD Tuhinj, Trio adijo (Ojstriška vas), Kajuhi (Andraž nad
Polzelo), Orli (Prebold), ŠD Motnik, gostišče Kraljev hrib
Kamniška Bistrica, Tovarniška ekipa SIP (Šempeter), Prišel,
videl, zmagal (Vransko in okolica), Sweet team interregional,
ŠD Tana in Pub Sedmica. Najdlje je skočil Simon Martinec
iz Celja, ki je poletel kar 21 m. Nagrade so se podeljevale
ekipam na prvih 6. mestih. Tako si je šesto mesto prislužilo
ŠD Tuhinj, na petem mestu so pristali fantje iz Ojstriške vasi
– Trio adijo, četrto mesto so si priskakali Kajuhi iz Andraža
nad Polzelo, na tretje mesto so prileteli Orli iz Prebolda.
Drugo mesto je zasedlo ŠD Motnik, zmagovalka te tekme pa
je postala ekipa gostišče Kraljev hrib iz Kamniške Bistrice.
Vsem udeležencem nočne ekipne tekme velika pohvala, saj
ste tudi v kritičnih razmerah pokazali, da zmorete. Posebna
zahvala prav tako vsem, ki ste se udeležili prireditve, in vsem
tistim, ki ste kakor koli pomagali pri organizaciji še zadnje
tekme letos v Tani.
Sara Hrastovec
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Člani ŠD TANA smo v soboto, 23. februarja, uspeli izpeljati ekipno nočno tekmovanje v smučarskih skokih na 25 m
skakalnici z alpskimi smučmi. Zaradi neugodne vremenske
napovedi smo pričeli s pripravami proge že teden dni prej.
Na doskočišču in zaletišču smo morali ponovno zagotoviti
dovolj velike količine snega, saj je bila vremenska napoved
za tisti teden neugodna. Nato pa nam je zima pokazala pravo
plat in od sredine tedna do sobote nasula precej snega. V soboto zjutraj smo morali najprej s proge odstraniti 30 cm novozapadlega snega, urediti je bilo potrebno parkirišča in prostor okoli skakalnice. Precej zahtevna je bila tudi postavitev
reflektorjev za osvetlitev skakalnice in dovod elektrike. Z velikimi napori in trudom nam je do sobote popoldan uspelo
dobro pripraviti in utrditi progo in pripraviti ostale zadeve,
ki so potrebne za izvedbo tekmovanja. Ob pričetku tekmovanja pa nam jo je ponovno zagodlo vreme. Pričelo je snežiti.
Zaradi močnega sneženja je samo tekmovanje potekalo v izredno težkih razmerah. Tekmovanje se je pričelo s polurno
zamudo zaradi težav z osvetlitvijo. Najprej so tekmovalci izvedli poskusno serijo, nato pa še dve redni seriji. Samo tekmovanje je potekalo normalno, brez posebnosti, zgodil se je
le en padec brez poškodb. Najdaljši skok je zaradi močnega
sneženja meril samo 21 m. Tekmovanja se je udeležilo 11
ekip iz bližnje in daljne okolice. Ekipo so sestavljali po trije
tekmovalci. Najbolj uspešni so bili:
1. mesto: gostišče Kraljev hrib Kamniška Bistrica
2. mesto: ŠD Motnik
3. mesto: Orli iz Prebolda
4. mesto: Kajuhi iz Andraža
5. mesto: Trio adijo Ojstriška vas
6. mesto: ŠD Tuhinj
7. mesto: Pub Sedmica Čeplje
8. mesto: Sweet team interregional Vransko
9. mesto: SIP Šempeter
10. mesto: ŠD TANA
11. mesto: Prišel, videl, zmagal Vransko
Vinko Šoštar

ZGODILO SE JE ...
VEDNO ME JE BOLJ ZANIMALA
VZGOJA MLADIH KOT
LASTNO ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE
Pogovor z Jankom Križnikom

O zemljepisu, zgodovini sem razmišljal bolj tako, o
gradbeništvu pa, ker so ravno takrat gradili magistralno
cesto.
Sem pa študiral v Zagrebu, ker so že imeli stopenjski
študij, dva plus dva, v Ljubljani pa še ne. Na obeh fakultetah pa si dobil naziv predmetni učitelj. V Zagrebu sem
živel pri sorodnikih. Ko sem se zaposlil v osnovni šoli na
Vranskem, so v Ljubljani uvedli univerzitetni študij. Tako
sem še v Ljubljani naredil dve leti, bilo je kar naporno,
saj izrednega študija še ni bilo, predavanja pa so bila obvezna. V službi so mi malo skrajšali delovni čas in sem se
vsak dan vozil v Ljubljano.
Ste kdaj obžalovali, da ste izbrali šport in ne česa drugega?
Ne, nikoli. Zato pa sta zgodovina in zemljepis, zlasti krajevna, postala dragocena hobija.
Poklicno pot ste po odhodu z Vranskega nadaljevali v
Celju.

Janko Križnik je gospod, ki ga redno srečujemo na Vranskem, čeprav že vrsto let živi v Celju. Njegovo ime starejše
generacije povezujejo z nogometom. Čeprav je bil med
študijem igralec prvoligaškega nogometa, se je poklicno
osredotočil na vzgojo mladih in opustil lastno športno kariero. Pred nekaj leti je prenehal pisati o nogometu in se
povsem posvetil drugima dvema ljubeznima – zgodovini
in zemljepisu. Zanimajo ga predvsem Vranšani in zgodovina Vranskega in okolice. Rojstni kraj Vransko ima
zelo rad, zato si želi, da bi njegovi članki pritegnili še druge
ustvarjalce, s katerimi bi združili moči, da bi nekoč tudi
naš kraj dobil svoj zbornik.
Čeprav ne živite na Vranskem, so vaše korenine tu. Pa
mi za začetek, da prebijeva led, zaupajte, kdaj in kje ste
rojeni.
Rojen sem 2. aprila 1938 na Vranskem, v tistih časih smo
se še rojevali doma. Pri pokopališču, nekoč hišna številka
136, zdaj 70. Na Vransko se redno vračam, saj me vežeta
rojstna hiša in kraj sam.
Ste se že v osnovni šoli zaljubili v šport?
Težko rečem, da zelo, saj takrat v šoli ni bilo prave telovadbe. Po dvanajstem letu starosti smo se začeli zgledovati po vrstnikih, ki so igrali nogomet ali odbojko. Pri
telovadbi smo bolj korakali, imeli smo t. i. redovne vaje.
Sedanjim generacijam je težko razumeti, da ni bilo telovadnic in igrišč.
Študijska pot vas je kljub razmišljanju o gradbeništvu,
zemljepisu, zgodovini le vodila na fakulteto za šport
oz. takratni »DIF – državni inštitut za fizkulturo«.
Že med profesorji na sedanji fakulteti za šport se uporablja napačno poimenovanje. To je bila višja šola za telesno
vzgojo, v pogovornem jeziku smo poimenovanje »državni
inštitut za fizkulturo« prevzeli od Rusov in Srbov. Za ta
študij sem se odločil, ker sem od takratne Občine Vransko dobil ponujeno štipendijo. V višjih razredih gimnazije sem se namreč že ukvarjal s športom.

V šoli na Vranskem sem delal petnajst let. Hkrati sem
delal še v takratnem TVD Partizan Vransko, kjer smo
pripravljali nastope v nogometu, udeleževali smo se
državnih prvenstev v skokih v Planici, v Črni. Vesel sem,
da so obudili skoke na Vranskem, škoda pa, da ni ambicij
za kaj več.
Po petnajstih letih sem odšel na pedagoško gimnazijo v
Celje, kjer sem poučeval pet let. V tem času je mariborski
VEKŠ uvedel izredni študij na terenu, tako sem športno
vzgojo poučeval tudi njihove študente v Celju. Nisem pa
sprejel ponudbe, da bi delal samo tam.
Zadnjih dvajset let pred pokojem sem bil zaposlen na
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo kot svetovalec
in vodja stalnega izobraževanja za učitelje in profesorje
športne vzgoje.
Čeprav sem med študijem v Zagrebu igral tudi prvoligaški
nogomet, me je vedno bolj zanimalo, kaj lahko naredim
z mladino, nikoli moje lastno udejstvovanje v profesionalnem športu. Tako sem ob službi deloval tudi kot trener slovenske kadetske reprezentance, bil sem v vodstvu
Nogometne zveze Slovenije, desetletja sem bil vodja nogometa mladih pri Nogometni zvezi Celje. Tu smo tekmovalno gledano dosegli zelo veliko v evropskem merilu.
Na enem največjih mednarodnih turnirjev za mladince v
Nemčiji smo v obdobju od 1990 do 2011 z reprezentanco
ali s klubi kar desetkrat zmagali. Sem nosilec priznanja
nemške nogometne zveze za delo z mladimi in tudi častni
član ZNTS in zaslužni član NZS.
Čeprav je nogomet vaša prva izbira, ste morali po
poklicni dolžnosti pri mladih spodbujati tudi druge
športe. Kot športni pedagog ste se srečali z velikim
številom mladih. Katera znana športna imena so plod
vašega dela?
Težko izpostavim imena, to je zelo nehvaležno. Mogoče bi
na Vranskem omenil Dušana Juga. Bil je zelo talentiran
nogometaš, bil je celo slovenski mladinski reprezentant.
Ker pa je bil problem s financiranjem, Krajevna skupnost
Vransko ni imela denarja, je volja upadala.
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Če govorimo o Vranšanih, bi izpostavil dosežke pokojnega Jožeta Pusovnika, ki je več let tekmoval v skokih na
državnih prvenstvih in za tiste čase veliko dosegel. Njegov
osebni in vranski rekord, dosežen leta 1961, je 54 metrov,
kar bi v današnjih časih pomenilo približno 100 metrov.
Vedeti moramo, da takoj po vojni na Vranskem ni bilo
možnosti za kvaliteten šport, nemški ujetniki so morali
počistiti minsko polje na sedanjem nogometnem igrišču.
Tam so potem najprej sami igrali nogomet, verjetno da so
preizkusili, če so dobro odstranili mine. Kasneje so začeli
igrati še domačini.
Ves čas govoriva o nogometu, od kod sploh ta velika
ljubezen, če se tako izrazim, do nogometa. Ob vašem
imenu večina namreč najprej pomisli nanj.
Šport sem imel rad, tu so bile takrat možnosti zaposlitve.
Kot sem omenil, so se takrat malo starejši fantje začeli
ukvarjati z odbojko in nogometom. V tistih časih drugih
možnosti ni bilo, vsaj ne na Vranskem. Nogomet me je že
na začetku prepričal.
Ustalili in družino ste si ustvarili v Celju, še vedno pa
vas redno srečujemo na Vranskem. Imate tu še sorodnike oz. kaj je tisto, kar vas »vleče« nazaj? Razmišljate
morda o dokončni vrnitvi?
Zaenkrat ne, ampak nikoli se ne ve. Na Vransko me veže
rojstna hiša, seveda pa tudi ljudje in okoliš. Rad prihajam,
predvsem pa redno vsak teden.
Kljub temu da ste se profesionalno povsem zapisali
športu, se ukvarjate tudi s preučevanjem zgodovine.
Blizu so vam tudi zemljepisne teme. Nedavno ste imeli v Občinski knjižnici Vransko predavanje o kmečkih
uporih, s poudarkom na vodji z Ločice, pred leti ste
preučevali življenje in delo Luke Sevška, duhovnika,
rojenega na Vranskem. Kaj je tisto, kar vas prepriča, da
se začnete podrobno ukvarjati z omenjenimi in podobnimi temami?
Vedno me je zanimalo, kaj je kdo naredil, kaj se je v kraju
dogajalo. Moti me pasivnost ljudi, kar me na nek način
tudi spodbuja, da nekaj naredim. Če bi vsi razmišljali
na ta način, »saj nič nimamo, kaj pa bomo«, ne bi nikoli
imeli svoje občine. Spomnim se, koliko skeptikov je bilo
takrat. Treba je biti samozavesten. »Ljubezen« do zgodovine in zemljepisa je povezana s krajem. Veliko sem
iskal po arhivih, nekaj najdeš, potem pa iščeš naprej.
Sodeloval sem tudi s Pokrajinskim arhivom Celje, Osrednjo knjižnico Celje, nekaj tudi z Medobčinsko splošno
knjižnico Žalec.
Trenutno se odvija zgodba o Inde, to bi bilo treba napisati. Nekaj gradiva o športu sem rešil s pokojnim Vinkom
Praprotnikom. Dobil sem dovolj natančne podatke, da
začetek nogometa na Vranskem sega v leto 1938, kajti
prej se je omenjalo leto 1945, ko se je naredilo igrišče. To
tezo z letom 1945 smo z dokazi brez težav ovrgli. Tudi
v Celju sem sprožil polemiko o začetkih nogometa. Tam
začetki segajo vsaj v leto 1906, v klubu se je za začetek
štela letnica 1920, po nastanku Kraljevine SHS. Ustanovitelji kluba so bili Rebevški, sin še živi, star je 92 let.
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Zanimiva je tudi zgodba o prvi omembi Vranskega. V
času gradnje avtoceste sem sodeloval z dr. Lazarjevo, ki
je preučevala teren. Materialni dokazi, ostanki opekarne
pričajo že o rimski naselbini. Tako da letnica 1123, ki je
veljala za prvo omembo kraja, ni prava. Kraj je gotovo
star že okoli 1900 let. Sedaj ko kopljejo za plin, sem mislil,
da se bo našlo še kaj zanimivega, pa ni bilo nič posebnega.
Še vedno ostaja uganka ime kraja, upam, da se bodo tega
lotili poklicni zgodovinarji. Bojim pa se, da ni velikega
interesa. Zdaj se govori samo o legendi z vranami.
Pisal sem tudi o cestni povezavi Vransko-Lipa-Šmartno
ob Dreti. To je bila nekoč pomembna pot.
Naletel sem na zanimive vire o kmečkih uporih, leta
1635 je bil eden od vodij slovenskega kmečkega upora
tudi kovač Gregor Skorja z Ločice pri Vranskem. Pri
preučevanju kmečkih uporov sem zelo preveril avtorske
pravice, o kmečkih uporih je veliko pisal zgodovinar Jože
Koropec, ki je umrl leta 2004. Janko Germadnik, nekdanji direktor celjske knjižnice, mi je veliko pomagal pri
iskanju virov.
O športu sem nehal pisati pred štirimi, petimi leti, sedaj
me pritegne le tisto, kar je povezano s krajem, občino.
Skušam nekaj narediti za kraj.
Kje najdete mir za pisanje? V Celju ali na Vranskem?
Povsod malo, računalnik imam sicer samo v Celju.
Pišete direktno na računalnik ali si prej naredite
zapiske na roko?
Zdaj pišem vse direktno, prej pa sem imel navado najprej
vse ročno skicirati in potem prepisati na računalnik.
Včasih slišimo, da nadaljujete delo Štefana Kočarja.
Lahko poveste za mlajše generacije, ki ne vemo, kdo je
bil Štefan Kočar, in zakaj menite, da vaju povezujejo?
Bila sva prijatelja, Štefan je bil štiri leta starejši, vendar so
naju družile vranska zgodovina in zemljepisne značilnosti.
Štefana je še posebej zanimala cerkvena zgodovina. Med
prvimi je na Vranskem opozarjal na rimske najdbe, tudi v
bližini svojega doma. Preučeval je tudi gradivo o slovenskih izseljencih v Srbiji med drugo svetovno vojno.
Za delo v športu in publicistiki ste bili leta 2009 nagrajeni z grbom Občine Vransko. Ste to priznanje vzeli
zgolj kot nagrado za preteklo delo ali ste čutili še večjo
obveznost za naprej?
Priznanja sem bil zelo vesel. Vesel, da se me je spomnila
domača občina. Hkrati pa je bila to tudi obveza za naprej, seveda z določeno mero distance, sploh pa, da se ne
bi mislilo, da se silim. Sprijazniti se je pa treba s tem, da
vedno ne moreš imeti vsega prav.
Kaj trenutno preučujete? Verjetno imate še veliko idej?
Že dolgo časa negujem željo o izdaji zbornika ali nečesa
podobnega. Ideja je živa od ponovne ustanovitve Občine
Vransko, skupaj bi bilo treba zbrati športne, zgodovinske, gospodarske … dosežke. Nekdo bi se moral posvetiti
obrti in industriji, da bi bila zajeta vsa področja. Škoda se

ZGODILO SE JE ...
mi zdi zanemariti vse dosedanje delo. Razmišljal sem že
celo o izdaji v samozaložbi, vendar v tem primeru bi bila
vsebina in obseg omejena zaradi denarja. Gradiva imam
sicer toliko, da bi lahko izdal samostojen zbornik, če bi
mi dopuščale finančne možnosti.

Za konec mi še povejte, kaj je tisto, kar vam poleg
pisanja, skrbi za dom in, predvidevam, spremljanja
športa zapolnjuje pokoj?
Vnukinja, čeprav se že kar osamosvaja. Je pa športnica,
kar me veseli.
Tanja Goropevšek
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UTRINKI IZ ZGODOVINE
NEKOČ JE BILO
GRADOVI IN GRAŠČINE
Podgrad
Malo je občin na Slovenskem, ki se lahko pohvalijo s tako
bogato zgoščenostjo grajskih stavb velike vrednosti na tako
majhnem prostoru in govorijo o bogati zgodovini in moči
takratne gosposke. Odločil sem se, da iz ohranjenih zgodovinskih virov in dogodkov predstavim zgodovino delovanja naše starejše generacije. Ker mi je najbolj pri srcu grad
PODGRAD, bo prvi na vrsti. Nameravam pa aktivnosti naše
starejše generacije, povezane z njim, opisati v dveh sestavkih.

bila njegova hčerka dr. Robičeva. Leta 1941 so Podgrad zaplenili Nemci, po koncu druge svetovne vojne pa je z nacionalizacijo graščino prevzelo takratno ministrstvo za industrijo. Vanjo so namestili osirotele otroke iz Bosne, ki so izgubili
starše med vojno in obiskovali osnovno šolo na Vranskem. Po
odhodu teh pa so se v Podgrad naselili stanovalci. Podgrad je
začel vidno propadati, saj se v njegovo vzdrževanje ni ničesar
vlagalo. Puščati je začela streha, podirali so se stropi. Stanovalci so iskali boljše namestitve. V tem času je Podgrad prevzelo Turistično društvo Vransko. Odločitev za prevzem ni
bila graščina, temveč vrt s stoletno lipo in z mogočnimi platanami, ki so v poletnih mesecih ustvarjale čudovit vrtni ambient. V ta dotlej zanemarjen prostor se je vložilo ogromno
prostovoljnega dela, s to aktivnostjo je počasi prostor dobival
sloves najlepšega prostora za vrtne prireditve v naši dolini.
Z vsako prireditvijo smo dokupili stole in mize ter ustvarili
pogoje za prireditve, ki so lahko obvladovale tudi preko 1000
obiskovalcev.

Graščinski vrt

Dvorec oziroma grad Podgrad (Burgstal) leži ob izviru
Podgrajščice pod strmo skalno steno, na kateri stoji sedanja
cerkvica Tabor s svojim starinskim obzidjem. Predhodnik
tega gradu je morda posredno omenjen že davnega leta 1257
(Villa Purch), prvič neposredno pa leta 1339 kot Hoffe ze
Purch pey Vrench. Dvor je omenjen še leta 1426 kot Curija
zu Podgor, pet let pozneje pa kot Hoff Podgradt.
Sprva ga je imel gornjegrajski fevdnik Rudolf Vaisst, od leta
1376 Rudlajn Vaisst, nato do leta 1432 Eberhard Pawer z Iga,
za njim Mihael Weltz, Andrej Freisteiner (1483) in svak ljubljanskega škofa Friderik von Rechberg (1534). V 17. stoletju
je bil Podgrad last grofov Schrottenbachov (do leta 1652,
leta 1635 so ga oplenili uporni kmetje), nato Johanna Karla
Sandbaerja pl. Samburga, od leta 1681 njegove hčerke baronice Suzane Apfaltrer, leta 1726 ga je dedovala njena hčerka
Marija Strassberg, leta 1737 pa J. L. pl. Hohenwart. Od leta
1781 do 1846, ko je Podgrad kupil baron Nepomuk Gustav
Wittenbach, se je zvrstilo več lastnikov (leta 1781 ga je kupila
Maksimiljana pl. Rozenberg, 1792 Peter Hilebrand in za njim
Jože Perše, 1801 Cecilija Talničar, 1827 Marija in sin Anton
Vincenc Perko). Leta 1916 je baron Ludwik Wittenbach
prodal dvorec Petru Majdiču iz Celja, zadnja lastnica pa je

Kdor išče, ta najde.

Starejši se še spominjajo velikih prireditev, na katere smo
privabili na tisoče tekmovalcev in obiskovalcev. Če omenim
samo nekatere prireditve, kot so: kmečke igre, na katerih je
v državnem merilu tekmovalo tudi do 40 občin, ob sobotah
pred kmečkimi igrami večer kmečke kulinarike, morda se še
kdo spomni simpatične prireditve na vranskem bazenu Kdor
išče, ta najde, velike prireditve kmečka tombola, na kateri
je bilo preko 10.000 obiskovalcev. Mnogim ni poznano, da
smo bili prvi organizatorji tekmovanja harmonikarjev, na
katerem je sodeloval tudi legendarni Lojze Slak.

Graščinski vrt

Kmečke igre
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Cvetlična noč, krčmarska noč, festival evergrinov (slednje je
štiri leta prenašal 1. program slovenske televizije), kjer so nastopali najboljši slovenski ansambli z legendami slovenske estrade. Te programe smo snovali skupaj z dirigenti, kot so Bojan Adamič, Mojmir Sepe, Jure Robežnik, dr. Urban Koder
in drugi. Še bi lahko našteval, vendar bi to verjetno trajalo
predolgo. Ker imam ogromno slikovnega gradiva, bom to
dogajanje opisal v dveh naslednjih sestavkih. V teh sestavkih
in slikah boste videli generacijo, ki ni poznala drugega kot
prostovoljno delo in željo, da nam prireditve na Vranskem
uspejo. PA SO NAM!
Vlado Rančigaj

URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 29. marec 2013
VSEBINA

Številka 29/2013
Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu
znaša skupaj 2.160 m2 in je natančno razvidna iz grafične
priloge k temu sklepu, ki je njegov sestavni del.

AKTI

2. člen

1. SKLEP o dopustni širitvi območja stavbnih
zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,
334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa

AKTI
1. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč
na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2,
334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07-UPB2) ter na osnovi 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet
Občine Vransko na 11. redni seji dne 18. 9. 2012
obravnaval predlog širitve območja stavbnih zemljišč za
potrebe proizvodno skladiščnih objektov in manipulativnih
površin Ogrevanje Sedeljšak d.o.o. in širitve kmetijsko
turistične dejavnosti kmetije Pečečnik - Savinek ter sprejel
naslednji
SKLEP
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu
zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o.
Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa
1. člen
Sprejme se sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, ki
dopolnjuje Občinski prostorski načrt (Uradni list RS št.
38/08).
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko se v
območje stavbnih zemljišč z oznako A razširijo oziroma
dodatno vključijo naslednja zemljišča:
- parc. št. del 333/1, del 334/3, del 334/1, del 333/2 in del
334/5 k.o. Jeronim za potrebe proizvodno skladiščnih
objektov in manipulativnih površin v velikosti 1.460 m2, za
Ogrevanje Sedeljšak in
- parc. št. 3/3 k.o. Prekopa za potrebe širitve kmetijsko
turistične dejavnosti v površini 700 m2, za kmetijo Savinek
– Pečečnik.

1|S tr a n

Skladnost sklepa z 29. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 57/12, 109/12) sta preverila Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 31. 1. 2013
podalo pozitivno mnenje št. 35026-5/2012- MOP/601021359.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za celovito
presojo vplivov na okolje je dne 4. 2. 2013 podalo pozitivno
mnenje št. 35409-21/2013/3.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.
4. člen
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh
letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja
za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje
veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga
objavi v Uradnih objavah Občine Vransko in na svoji spletni
strani.
Številka: 350-04/2012-03
Vransko, 29. 3. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Priloga 1:
- grafična priloga dopustne širitve območja stavbnih
zemljišč Ogrevanje Sedeljšak d.o.o.
Priloga 2:
- grafična priloga dopustne širitve območja stavbnih
zemljišč kmetije Savinek - Pečečnik

Številka 29/2013 – 29. 3. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Priloga 1:

2|S t r a n

14

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 29/2013 – 29. 3. 2013

Priloga 2:

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

3|S t r a n
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ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT

KULTURA
V jeseni smo vas v abonmajski knjižici povabili v svet
umetnosti in kulture, da skupaj pozabimo na težke čase.
Čeprav vam boljših časov nismo mogli zagotoviti, upamo, da so vam vsaj urice, ki smo jih preživeli skupaj v
gledališkem abonmaju, popestrile sivino zimskega vsakdana. Vseh šest komedij nas je nasmejalo, kako pa so vam
bile resnično všeč, nam lahko sporočite v anonimnih anketah, ki smo vam jih poslali. Veseli bomo vašega mnenja,
saj nam je v veliko pomoč pri načrtovanju predstav za naslednjo sezono.
Najmlajši z obiskovanjem našega kulturnega hrama v tej
sezoni še niso zaključili, saj smo morali predstavo Cifromanija zaradi zadržanosti izvajalcev prestaviti v april.
Glede na njihov odziv na predstavah si drznemo trditi, da
so bili z izborom zadovoljni, seveda pa upamo, da bodo
ljubezen do »gledališča« negovali tudi v prihodnje.
Tisti, ki ste želeli obiskati profesionalne glasbene in
gledališke hiše in si ogledati tudi zahtevnejše predstave,

ste se nam lahko pridružili v potujočem abonmaju, ki je
bil plod sodelovanja z ZKŠT Žalec.
Glasbenega abonmaja v tej sezoni glede na pretekle
izkušnje nismo organizirali, smo vas pa vseeno v novembru »pocrkljali« s koncertom Tanje Žagar z gosti in pretekli teden s koncertom Klape Kampanel z gostoma, zborom Popseslish in vokalno skupino Cantemus.
Resnično smo veseli, da smo zaključili z dalmatinsko glasbo, ki nas v mislih že pelje na morje in v tople poletne dni,
saj je bila letošnja zima res dolga in smo se je že naveličali.
Čisto za konec pa naj vas spomnimo še na koncert, na katerega vabimo na zadnji strani tokratnega Občinskega informatorja. Zopet želimo združiti moči in z dobrim delom
pomagati domačinu Dejanu Grilju pri nakupu bionskih
protez, ki mu bodo vsaj nekoliko olajšale življenje. Naj nas
z glasbo povezujejo dobra dejanja.

ŠPORT
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v zimski
sezoni 2012/2013 organiziral in uspešno zaključil plesni
tečaj, tečaj smučanja in deskanja na snegu za najmlajše
na Golteh ter dva enodnevna smučarska izleta v tujino.
O tečaju za najmlajše smo pisali že v prejšnji številki
Občinskega informatorja, dodamo lahko samo to, da smo
veseli, da je bilo dovolj snega, da so lahko usvojeno znanje
preizkušali na okoliških gričih. Je pa ravno sneg bil tisti, ki
nam je ponagajal pri izvedbi smučarskih izletov v tujino.
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Prvi izlet smo izvedli 13. januarja, ko smo se odpravili v
Katschberg. Pri načrtovanju drugega nam je že ponagajalo vreme, tako da smo namesto 2. februarja v Mokrinah/
Nassfeldu smučali 16. februarja v Turracher Höhe. Tudi
zadnji smučarski izlet smo organizirali v Mokrine/Nassfeld, a nam izvedba zaradi slabega vremena ni uspela.
Veseli smo, da ste se imeli z nami lepo, da ste uživali na
dolgih smučarskih progah, in vabljeni, da se nam naslednje leto spet pridružite.

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Nič ne pride samo od sebe
Na I. OŠ Žalec je potekal 23.
medobčinski parlament na
temo Odraščanje, ki se ga je
udeležilo 54 mladih parlamentarcev z devetih šol Spodnje Savinjske doline. Zbrane je
uvodoma pozdravila Danica
Vončina Veligošek, predsednica Občinske zveze prijateljev
mladine Žalec, parlamenta
pa so se udeležili tudi mentorji, ravnateljice in ravnatelj,
predstavniki Občine Žalec ter
Kristina Kovač z Medobčinske
zveze prijateljev mladine Velenje.
Mlade parlamentarce in goste
je kratek kulturni program sprostil in jim pričaral nasmeh na obraz. Sledile so kratke predstavitve s šolskih
parlamentov in njihovega dosedanjega dela. Tema je
široka in ponuja nešteto možnosti razmišljanja, saj mladim odraščanje predstavlja enega največjih izzivov v njiNagrada za šaljivo planinsko zgodbo
V Slovenskem planinskem muzeju so letos že tretjič zapored povabili slovenske osnovnošolce in
njihove mentorje, da sodelujejo
na literarnem natečaju z naslovom Moje največje veselje je na
gorah. Pri natečaju so sodelovali
tudi nekateri učenci 4. b-razreda
Osnovne šole Vransko – Tabor
pod mentorstvom učiteljice Simone Jan. Vsi so se zelo potrudili
in zapisali zanimive zgodbe.
Konkurenca je bila huda, saj je na
PROSTOVOLJČKI V CELJU
V sredo, 27. 2. 2013, smo se učenci krožka prostovoljno
delo močno veselili odhoda v Celje. Namenjeni smo bili
v zavetišče ZONZANI, kamor bi odnesli zbrane stvari, ki
smo jih pridno zbirali na naši šoli. Po obisku zavetišča
pa bi se šli še malo zabavat na bowling v Planet Tuš in
nakupovat. A načrti so se malo spremenili. Zaradi zapadlega snega so bile ceste do zavetišča neprevozne. Tako
smo obisk zavetišča izpustili in se
ob 13.30 odpeljali proti Celju, namenjeni na bowling. V Celju smo
se razdelili v skupinice in odšli
večinoma v trgovine, kdor pa je
želel, je lahko odšel tudi v kino.
Skoraj dve uri smo si ogledovali
trgovine ali pa smo šli na pico.
Nekateri smo se sproščali tudi na
masažnih stolih. Ob dogovorjeni
uri smo se zbrali na bowlingu v
Planetu Tuš. Obuli smo si čevlje,
si izbrali stezo in igra se je pričela.
Kar hitro smo usvojili podiranje
kegljev in se privadili teži žoge.
Med igranjem smo klepetali, se

hovem življenju. To je obdobje, ko spoznavajo samega
sebe in svoje telo, se soočajo in spopadajo z različnimi
življenjskimi potmi, na katerih nastajajo nova prijateljstva in se »rojevajo« nove ljubezni. Pravi govorci pa so
zasijali, ko so morali svoja mnenja utemeljevati. Da je
bila rdeča nit sklenjena, sta poskrbeli moderatorka Nina
Janežič, ki je parlamentarce usmerjala skozi vprašanja in
trditve, ter Jožica Roršek, ki prizadevno vodi šolsko skupnost na žalski šoli.
Mlade je s svojo zgodbo in pozitivnim razmišljanjem
navdušila tudi gostja, dobra vila Maja, ki pomaga mnogim
ljudem pri uresničevanju sanj in ciljev. Povedala jim je, da
je potrebno za svoje sanje nekaj narediti, da nič ne pride
samo od sebe.
V sklepnem delu so izbrali osem tistih debaterjev, ki so
imeli najbolj iskrena in tehtna mnenja. Regijskega parlamenta v Velenju se bodo tako udeležili Katja Grob in Leja
Messec iz OŠ Petrovče, Maša Krajnc iz OŠ Polzela, Anže
Primožič iz OŠ Prebold, Maša Smajila iz OŠ Šempeter,
Dejana Vučičević iz I. in Anže Skočir iz II. OŠ Žalec.
T. Tavčer
natečaj prispelo kar 150 šaljivih zgodbic, 87 od 4. do 6.
razreda in 63 spisov od 7. do 9. razreda. Med nagrajenci je
bila tudi naša učenka Zala Križnik, ki je osvojila 2. mesto
v svoji skupini. Za nagrado je bila povabljena v Slovenski
planinski muzej v Mojstrani, kjer so pripravili zanimiv
kulturni program, sledila je podelitev nagrad, malica in
na koncu smo si lahko vsi udeleženci brezplačno ogledali prekrasen muzej. Na prireditev so bili povabljeni tudi
drugi udeleženci, ki so sodelovali na natečaju, a niso prejeli nagrade. Tako so se iz naše šole prireditve udeležile
še tri učenke. Vse smo zapuščale Mojstrano z lepimi in
nepozabnimi vtisi.
Simona Jan

smejali in res uživali. Po uri bowlanja smo lahko šli še
malo po svoje. Ob 17.30 pa smo odšli na avtobus in se
odpeljali proti Vranskemu. Ta dan smo se imeli res lepo,
sprostili smo se in poveselili. Super je bilo, ker so z nami
odšli tudi učenci, ki obiskujejo prostovoljno delo v Taboru. Upam, da se še kdaj odpravimo na tak izlet.
Zala KRIŽNIK, 7. b
učenka krožka prostovoljno delo
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
SREBRNO PRIZNANJE
ZA RAZISKOVALNO NALOGO
»NAJEJMO SE MLEČNE ŽUPE ZA NOVE UPE« IN
PREDSTAVITEV NA TURISTIČNI TRŽNICI
V torek, 19. 3. 2013, je v Mercator centru v Celju potekal
27. festival »Turizmu pomaga lastna glava« s podnaslovom Potuj z jezikom, kjer so v konkurenci 15 šol učenci
izbirnega predmeta turistična vzgoja (OŠ Vransko - Tabor in POŠ Tabor) pod mentorstvom Katje Završnik in
Polone Miklavc prejeli SREBRNO PRIZNANJE.
Izdelali so raziskovalno nalogo, v kateri so raziskali, kaj
so jedli na Vranskem in v Taboru pred in med 2. svetovno
vojno ter po njej. Ugotovili so, da so jedli veliko mlečnih
jedi, med drugim mlečno »župo«, saj je bil takrat ta
okoliš pretežno kmečki. Ljudje so se namreč ukvarjali z živinorejo in s poljedelstvom, sejali so različna žita
(pšenico, ajdo …), gojili perutnino. Tako so imeli na voljo
mleko, jajca in različne vrste moke. Učenci so s pomočjo
ankete izvedeli, da so v mlečno župo zakuhavali različne
zakuhe: ribano kašo, bele farfeljce, ajdove farfeljce.
Zato so se odločili predstaviti mlečno župo kot turistični
produkt, ki bi ga lahko na primer tržili na Šentjurskem
sejmu ali v okviru občinskega praznika Vransko.
V ta namen so se naučili sami skuhati mlečno župo,
izdelali so film, v katerem so na zanimiv način povedali, kako se pripravi mlečna župa, oblikovali so celostno
podobo svoje stojnice, ki so jo predstavili v Celju. Za to
predstavitev so izdelali maskoto – rumeno bunkico s ku-

Stojnica: Najejmo se mlečne župe za nove upe.

Na stojnici je sodelovalo 5 učencev s centralne šole: Erika
Orehovec in Matej Černe iz 7. a, Zala Križnik iz 7. b,
Urška Šmajs iz 8. a in Špela Sakelšek iz 8. b ter 4 učenci
s podružnične šole: Miha Drolc, Nina Kreča, Urh Kovče
in Anja Vranič iz 9. c-razreda.
Vsi sodelujoči so imeli točno določene naloge. Nina in
Anja sta delili mlečno župo, Urška, Matej in Erika so nadzorovali tekmovanje v zlaganju »turščnih štokov«, Špela
in Zala sta vodili delavnico izdelovanja ovčk, Urh in Miha
pa sta vabila na našo stojnico.
Na stojnici so delili štiri vrste mlečnih žup: ajdovo, z
belimi in s pirinimi farfeljci ter z ribano kašo, ki so jih
dopoldne skuhali Miha, Nina, Urh in Anja iz 9. c-razreda.
V nalogi so izdelali tudi Mlečkov slovar, v katerem so zapisali
narečne izraze: farflci, župa, močnk, turščni štoki ... Te izraze
so predstavljali drugim sodelujočim na festivalu, saj je bil
po končani tržnici kviz, na katerem se je pomerilo vseh
15 šol. Naši predstavnici Urška in Nina sta se odlično
odrezali, zasedli sta 2. mesto.
Učenci so bili nad delom navdušeni, še bolj pa nad svojim
rezultatom, saj so bili prvič na takem tekmovanju. Želijo
si, da bi tekmovali tudi drugo leto.
Katja Završnik in Polona Miklavc

Ekipa z ravnateljico in mentoricama pred Ob podelitvi priznanj in nagrad
svojo stojnico

IMELI SMO SMUČARSKO ŠOLO V NARAVI
Šestošolci smo teden od 11. do 15. 2. 2013 preživeli v CŠODju na Peci. V ponedeljek, 11. 2. 2013, smo se z avtobusom
odpeljali proti Koroški.
Po prihodu v dom smo se najprej najedli, prevzeli smučarsko
opremo in se odpravili na smučišče. Glede na to, da nas je
večina prvič stala na smučeh, je bil začetek malce obotavljajoč,
vendar smo hitro osvojili začetno smučarsko znanje. Dopoldne smo smučali, v popoldanskem času pa smo imeli
različne dejavnosti, izdelovali smo na primer pustne maske,
praznovali rojstni dan, opravili orientacijo in se preizkusili v
pantomimi. Spoznali smo se s smučarskim tekom in se preizkusili v vožnji s sankami. Da pa nismo čisto pozabili na
pouk, smo reševali tudi učne liste iz matematike, slovenščine
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harsko kapo (predstavlja farfeljc), ki so jo poimenovali
Vili Mlečko. Izdelali so tudi obeske za ključe, recepte za
mlečno župo, ki so jih delili na tržnici.

in angleščine.
Teden je kar prehitro minil. Zadnji dan smo se pomerili v
veleslalomski tekmi.
Vsi smo bili zmagovalci, še posebej tisti, ki smo se naučili
smučati. Kar pa je bil pravzaprav glavni cilj! Velika zahvala
gre vsem učiteljem doma, ki so bili nad nami tako navdušeni,
da bi nas še kakšen teden obdržali, in učiteljicama spremljevalkama, gospe Zlatki Bukovec in Barbari Pertinač.
Da so se učenci res imeli lepo, pa priča tudi vprašanje:
»Gospa, kdaj gremo spet v šolo v naravi?«
Nekaj utrinkov naše šole v naravi pa si oglejte v spodnji galeriji.
Barbara Pertinač

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
SLOVAKI NA OBISKU
V sredo, 6. februarja 2013, so okoli četrte ure popoldne
k nam prispeli učenci in učenke iz Základne škole, ki se
nahaja v mestu Zvolen na Slovaškem.

Učenci so v šoli dobili kosilo. Nato smo jih prevzeli
gostitelji ter jih odpeljali domov. Doma sem svoji gostji
Dominiki rekla, da se lahko javi svoji družini. Enako je
naredila tudi Laura, ki je gostila Barbaro in Alexandro,
nato pa so šle v kavarno na vročo čokolado s Karolino.
V četrtek sva jih zjutraj peljali na košarkarski trening.
Po treningu smo imeli šest ur pouka. Nato smo odšli v
računalniško učilnico, kjer smo zaključevali vse prevode
filmov. Pogledali smo si tudi ACES plesa obeh šol. Jaz
sem ju ob pol sedmih zvečer odpeljala na trening starejših
košarkarjev vranskega kluba Vrani. Tajda je Dominiko

odpeljala na proslavo v čast našega velikega pesnika Franceta Prešerna v Kulturni dom Vransko.
V petek ob osmih zjutraj smo se odpravili na ekskurzijo
v Celje. Najprej smo odšli v Muzej novejše zgodovine
Slovenije na ogled razstave Živeti v Celju. Po razstavi smo
šli na kratek ogled mesta in potem je sledilo nakupovanje,
ki smo ga vsi nestrpno pričakovali. Ko smo prišle domov,
smo pojedle kosilo, nato pa smo se odpravile k Tajdi v
Kaplo. Tam smo jedle krofe in odšle na sprehod. Čisto
premražene smo se vrnile in si naredile čaj. S Tajdo sva
naredili tudi tople sendviče. Po večerji smo igrale pikado.
V soboto opoldne smo se zbrali v šoli, kjer smo najprej
dokončali kostume za pustni karneval, ki se je pričel
ob dveh popoldne. Po karnevalu nas je večina odšla h
Golobčku na pico. Nato smo vsi skupaj šli na košarkarsko
tekmo med kluboma Vrani Vransko in Konjice.
V nedeljo ob pol enajstih dopoldne so Slovaki odšli
domov.
Tajda Remic in Laura Jelen,
8. a-razred OŠ Vransko - Tabor

ZBIRALNA AKCIJA
Kdo?
Zbiralno akcijo organizira osnovna šola vransko - tabor v okviru krožka prostovoljno delo.
Kaj?
Zbiramo oblačila in obutev vseh vrst in velikosti, posteljnino, otroške igrače, brisače, posodo, torbe, športno opremo,
spominke …
Κdaj?
Od 18. 3. do 17. 4. 2013.
Κje?
Stvari oddate v zbiralnem kotičku v šoli pri dežurnem učencu in pri vhodu v vrtec.
Zakaj?
Ker je lepo pričarati nasmeh na obraz ljudi, ki potrebujejo našo pomoč.
Darovalcem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

PROSTOVOLJČKI OŠ VRANSKO - TABOR
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
KUHARSKI KROŽEK JE PRIPRAVLJAL SUŠI
V torek, 5. marca, in v četrtek, 7. marca 2013, so bili člani
kuharskega krožka na OŠ Vransko - Tabor povabljeni na
3. srečanje. Tudi tokrat niso vedeli, kaj jih čaka. Na prvih
dveh srečanjih smo se posvetili domači kuhinji, tokrat pa
smo se odpravili na potep po Japonski. V goste je prišel
Denis Oštir, ki je učence naučil, kako se pripravi tradicionalno specialiteto japonske kuhinje.
Gospod Oštir je učencem najprej pokazal osnovne sestavine za suši. Med sestavinami so poznali le riž, korenje
in kumare, večina pa jih je prvič videla in okusila alge

NOČNI POHOD IN SANKANJE V TANI
Zima se je počasi začela poslavljati, zato smo s člani planinskega krožka na OŠ Vransko - Tabor ujeli še zadnje
zaplate snega in jih dodobra izkoristili. Odpravili smo se
na nočni zimski pohod v Tano, kjer so se učenci dričali in
zabavali. S sabo so prinesli s slamo ali senom napolnjene
"žaklje", napihnjene zračnice in lopatke. Ko se je stemnilo,
so si prižgali svetilke in sankanje je bilo še bolj zabavno.
Posebna zahvala gre družini Lesjak, ki nas je postregla s
toplim čajem in sladkarijami. Več o pohodu so zapisali
tretješolci.
V petek, 1. marca 2013, smo se šli sankat v Tano. Ko smo
prišli, so gospe določile pravila. Takoj smo se šli spuščat na
plastiko in imeli mokre riti. Ko se je začelo večeriti, smo se
prestavili na drugo progo in prižgali svetilke. Tudi gospa

nori, avokado, dimljenega lososa, wasabi in temno sojino
omako. Medtem ko se je kuhal riž, so učenci olupili in
narezali zelenjavo. Nato so na algo nanesli riž, po želji dodali zelenjavo in ribe ter s pomočjo posebne podlage zvili
svoj prvi suši. Sedaj ga je bilo potrebno le še narezati in
pojesti. Nad sušijem so bili navdušeni. Ob koncu so si z
veseljem zapisali še recept.
Posebna zahvala gre Denisu Oštirju, saj si je vzel čas in
učencem na zelo zanimiv način pokazal sestavine in
pripravo te jedi.
Nataša Pečovnik

Maja je svetila na progo, da smo se videli in da se nismo
zaleteli. Tam smo imeli čaj in jedli napolitanke. Preden smo
odšli, so gospe preštele otroke. Med potjo je gospa Maja rekla, da pravi planinci hodijo po cesti brez luči, zato smo jih
za nekaj časa ugasnili. Noč je bila jasna, zato jih res nismo
potrebovali. Gospa Maja nam je na nebu pokazala Orion
in Veliki voz. Nato smo odšli nazaj k športni dvorani.
Matjaž, Alen, Jan in Samo, 3. a
Premočene in utrujene od sankanja in nošenja »prevoznih
sredstev« so učence pred športno dvorano Vransko prevzeli starši in jih odpeljali na zaslužen vikend. Snega sicer
ni več, nas pa čakajo še drugi zanimivi pomladanski pohodi in presenečenja.
Nataša Pečovnik

Zimski počitniški tabor
V šoli ni samo slovenščina, matematika in kemija, je tudi učenje za življenje!
Med zimskimi počitnicami smo na Osnovni šoli Vransko - Tabor v okviru projekta Popestrimo šolo organizirali
tridnevni počitniški tabor. Tabor je potekal na zasneženi Zajčevi koči in prostorih šole v Taboru, udeležilo pa se ga
je dvajset učencev z Vranskega in iz Tabora. Preizkusili so se lahko na likovnih, kuharskih in športnih delavnicah, se
spoznavali skozi zabavne in družabne igre ter uživali v pohodih in aktivnostih na snegu.
Ina Gržina in Jože Toplak
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA UNIVERZA ZA
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO
Člani Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje
Vransko so se v sredo, 20. 3. 2013, zbrali ob 16. uri na
rednem letnem občnem zboru. Po uvodnem pozdravu
predsednika Ludvika Krajnca in izvolitvi delovnega
predsedstva ter overovateljev je vodenje prevzel Vlado
Rančigaj. Poročila o delu so podali predsednik, blagajnik,
predsednik Nadzornega odbora in predsednik Častnega
razsodišča. Predsednik Nadzornega odbora Ivan Brišnik
ter gosta, župan Franc Sušnik in ravnateljica OŠ Vransko - Tabor Majda Pikl, so bili enotnega mnenja, da je
potrebno vodstvu društva čestitati, da se je društvo kljub

kriznim časom uspelo obdržati. Župan se je zahvalil tudi
za dobro sodelovanje z Občino Vransko in pomemben
prispevek društva k bogatenju družabnega življenja.
Majda Pikl je vsem članom zaželela še naprej veliko ustvarjalnosti in izobraževanja, saj to bogati življenje posameznika. Verjame, da se bodo v prihodnjem šolskem
letu uresničile obojestranske želje po sodelovanju in večji
povezanosti osnovnošolcev s tretjo generacijo. Predlagala
je sodelovanje preko interesnih dejavnosti ali predavanj.
Občni zbor se je zaključil z dobrimi željami za nadaljnje
delo in neformalnim druženjem.
Tanja Goropevšek

Delo gasilcev PGD Vransko
v februarju in marcu 2013

deh. Potrebno je bilo očistiti ves sneg s strehe in zavarovati eksponate.

Novo vodstvo PGD Vransko je že v začetku februarja
začelo z aktivnimi deli operative. Članstvo je namreč že
5. februarja začelo s kompletiranjem novih tlačnih B- in
C-cevi. Dela so se izvajala s pomočjo veteranov pri Ludviku Piklu.

Z 9. marcem je PGD Vransko bogatejše z omarami za
shranjevanje zaščitnih oblek. To pa ne bi uspelo brez
pomoči Mizarstva Bogataj, za kar se zahvaljujemo.

Na pustni povorki na Vranskem smo z ostalimi društvi
izvajali redarsko službo. 18. februarja smo s tlačnimi cevmi opremili požarno omaro v Merinci.
22. in 23. februarja smo ŠD Tana pomagali pri izvedbi
nočnih skokov z zalivanjem skakalne površine in z razsvetljavo.
Dan zatem je velika količina novozapadlega snega
ogrožala udor strehe etnološke zbirke pri Knežari v Bro-

Mizarstvo Bogataj pri montaži omar za
zaščitne obleke

V preteklem mesecu so se izvajali občni zbori sosednjih
gasilskih društev, na katerih sta bila udeležena po dva
člana našega društva.
"Največji čar gasilca je ta, da se v delčku sekunde spremeni
iz čisto navadnega civilista v človeka, ki naenkrat rešuje
premoženje in življenje."
Vse občane pozdravljamo z gasilskim pozdravom
»NA POMOČ!«

Zbor redarske službe na pustnem
karnevalu

Jubilejni občni zbor PGD Ločica
Gasilke in gasilci PGD Ločica so se v soboto, 23. februarja
2013, zbrali na 80. jubilejnem občnem zboru.

Čiščenje strehe etnološke zbirke pri Knežari
v Brodeh

likim šotorom osrednja slovesnost. Ob 18.00 bo gospod
Izidor Pečovnik - Dori daroval Florjanovo mašo. Sledila
bo velika veselica z ansamblom Veseli svatje.

Jubilejni občni zbor PGD Ločica je bil dobro obiskan
in skrbno pripravljen. Po izvolitvi organov občnega
zbora je predsednik Anton Urankar v svojem poročilu
nanizal uspehe društva v preteklem letu in v preteklem
štirinajstletnem obdobju njegovega predsedovanja
društvu.
Občni zbor je izvolil upravni odbor društva in poveljstvo.
Za predsednico društva je bila izvoljena gospa Jasmina
Bolte, poveljnik društva pa je postal gospod Ivan Urankar.
Ločiški gasilci bodo v letošnjem letu vse sile usmerili
v pripravo in uspešno izvedbo praznovanja 80-letnice
društva. V ta namen načrtujejo večja obnovitvena dela na
gasilskem domu. V soboto, 18. maja 2013, pa bo pod ve-
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KNJIŽNICNA STRAN

PRIREDITVE V MARCU:
•

torek, 2. aprila 2013, ob 10.30: Bralna urica v Našem domu

•
•

torek, 9. aprila 2013, ob 18.30: Brezmejna ljubezen z mejami, predavanje patra Karla Gržana
torek, 16. aprila 2013, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV
Pravljična ura s poustvarjanjem: Zimski prijatelji

V torek, 19. 2. 2013, je v Občinski knjižnici Vransko potekala
pravljična ura s poustvarjanjem. V zgodbici smo spoznali medvedka, ki se odloči, da bo naredil sneženega moža, in ob tem
ugotovi, da je lepo imeti prijatelje, ki s tabo delijo zimske radosti. V ustvarjalnem delu pravljične ure smo tudi sami izdelali
vsak svojega sneženega moža iz blaga, filca in papirja.

Predavanje Janka Križnika:
Kmečki upori na Slovenskem in
vranska kulturna zgodovina
V petek, 22. februarja 2013, smo v Občinski knjižnici Vransko
prisluhnili predavanju Janka Križnika o kmečkih uporih na
Slovenskem in vranski kulturni zgodovini. Janko Križnik je po
izobrazbi profesor športne vzgoje, sicer pa ljubitelj zgodovine in
zemljepisa. Leta 2009 je prejel občinsko priznanje Občine Vransko za življenjsko delo na področju športa in publicistike. V
predavanju je Janko Križnik predstavil vlogo Vranskega v času
kmečkih uporov in poseben pomen kovača Gregorja Skorje z
Ločice pri Vranskem. Predavanje je popestril Milan Brišnik, ki
je predstavil zgodovino priimka Skorja in povzel vsebino dokumenta iz leta 1802, v katerem je zapisano, da Gregor Skorja
svoje zemljišče prepušča v last cerkvi Marije Magdalene.

Razstava Vezilj Snežinka Vransko in Martine Felicijan
Članice društva Vezilje Snežinka Vransko in Martina Felicijan
so nas od 12. do 23. februarja 2013 v Občinski knjižnici Vransko razveseljevale z razstavo vezenin v rešilje tehniki in tehniki
kvačkanja ter cvetja iz krep papirja. Številni obiskovalci so si poleg prtov lahko ogledali tudi kvačkane angele, snežake in zajčke.

Bukvarna –
podarimo cvet in knjigo
ob 8. marcu
V Občinski knjižnici Vransko smo ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk,
pripravili bukvarno. Marsikateri bralec je našel knjigo
zase, bralke pa so bile vesele nageljnov, ki smo jih kot
drobno pozornost podarjali.
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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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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO
Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko vabi vse generacije k vpisu v naslednje tečaje in delavnice:
DIGITALNA FOTOGRAFIJA
(april, maj)

NADALJEVALNI TEČAJ
ANGLEŠČINE

TEČAJ NABIRANJA IN
UPORABE ZDRAVILNIH
RASTLIN
(maj)

KUHANJE
(oktober)

VEZENJE (celo leto)

LIKOVNI

ARANŽMAJI IZ
PREŠANEGA CVETJA
(spomladi)

Vse generacije vabljene k vpisu.
Informacije in vpis na tel. št.: 03 703 12 10.

POSLOVILI SO SE

V februarju in marcu so se od
nas poslovili:
Frančiška Podlesnik (1917-2013)
Stanislava Schildenfeld (1924-2013)
Vida Kajbič (1938-2013)
Jožefa Kropivšek (1929-2013)
Sonja Gornjak (1970-2013)

V SPOMIN
Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če bi solza koga obudila,
tebe, dragi Slavko,
ne bi črna zemlja krila.
30. marca mineva prvo leto, kar si me zapustil

Kaj počnejo
člani ŠRD Ločica pozimi?
Rekreativni tek na smučeh je zelo priporočljiv
zimski šport.
Člani športnega društva Ločica tudi pozimi ne
mirujemo. Poleg rekreacije v telovadnici, zimskih pohodov, sankanja in postavljanja snežakov
z najmlajšimi smo si sedaj uredili še tekaško
progo. V OŠ Vransko so nam prijazno posodili
nekaj smučk, palic in čevljev, mi pa smo si uredili tekaško progo preko Španovega travnika na
Ločici. Tako vsak dan pridno tečemo in nabiramo
kondicijo za poletno sezono odbojke. Če bi se
nam kdo želel pridružiti, je na Ločici dobrodošel.

RAZPIS ZA BREZPLAČEN NAJEM VRTA
Občina Vransko oddaja v brezplačen najem
zemljišča v velikosti približno 100 m2, na parceli št.
25/4 k. o. Vransko, ki se nahaja za Zdravstvenim
domom Vransko.

SLAVKO DENŽIČ

Zemljišče bo predhodno pognojeno in preorano.
Celotno območje bo ograjeno, urejena bo tudi
možnost zalivanja.

Hvala vsem prijateljem, ki prižigate svečke ob
njegovem grobu
in ohranjate spomin nanj.

Vsi, ki bi želeli imeti svoj lasten vrt, oddajte svojo
vlogo osebno ali po pošti, na naslov Občina Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko, do vključno 15. 4. 2013.

žena Zvonka
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Občina Vransko
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ZAHVALA
Ti si odšla
s popotnico zvezd in angelov
s kraja, od koder se odhaja
v življenje ali prihaja iz smrti.
(T. Pavček)

SONJA GORNJAK
iz Brodov pri Vranskem

Mnogo prerano nas je za vedno zapustila Sonja Gornjak. Ob
boleči izgubi naše drage žene, mamice, sestre, tete in prijateljice
Sonje Gornjak se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje in tople
stiske rok, besede tolažbe, za podarjeno cvetje, sveče in darovano
sveto mašo.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala sosedam Marjani, Marjanci, Tinki in Romani,
društvu Karitas, župniku Turineku za lepo sveto mašo in
pogrebni obred, pevcem za lepo petje ter pogrebni službi
Ropotar.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Prazna sta dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.
V 77. letu nas je za vedno zapustil
dragi mož, oče, stari oče, pradedek in brat

JANEZ STRNIŠNIK

po domače Lovrančev Johan

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala g.
župniku Dragu Markušu, cerkvenim pevcem in pogrebni službi Ropotar.
Hvala osebju ZD Vransko za vsa leta zdravljenja.
Iskrena hvala vsem.
Vsi njegovi
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SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Občina Vransko skupaj z društvi in občani organizira
spomladansko čistilno akcijo,
na katero vas vljudno vabimo

v soboto, 6. 4. 2013.

Zborno mesto bo pred občino ob 8. uri, kjer bodo vsi udeleženci dobili PVC-vrečke, rokavice in druge
napotke za izvedbo čistilne akcije. Po končanem delu bo za vse udeležence pripravljen topel obrok.

SVETOVNI DAN ZEMLJE
Ob svetovnem dnevu Zemlje Občina Vransko želi opozoriti, da vsi občani po svojih možnostih prispevate, da naša narava ostane neonesnažena. Občani Občine Vransko k temu lahko pripomorete tako, da:
• komunalne odpadke odlagate v tipske posode za odpadke,
• ločeno zbirate odpadke v ekoloških otokih (papir, steklo),
• kosovne in nevarne odpadke odlagate vsako soboto od 8. do 12. ure insredo od 14. do 18. ure v
Zbirnem centru Vransko – Tabor (v obrtni coni Čeplje),
• ne odlagate kakršnih koli odpadkov ob cestah, v gozdovih in na vodnih obrežjih,
• ne puščate odsluženih avtomobilov v naravi,
• ne kurite komunalnih odpadkov v naravi,
• ne odlagate bal krme ob brežinah potokov,
• obveščate občinsko upravo na telefon 703 28 00, ko odkrijete novo črno odlagališče.
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NAPOVEDNIK

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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