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Prispevke zbiramo do 12. 4. 2017 preko platforme
MojaObcina.si.

PISMA BRALCEV

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu  
z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke 
v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 
vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo 
v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se 
izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in 
opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko 
pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko 
preverimo njegovo identiteto.

UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si

UREDNIŠTVO

Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo  
za kratke in jedrnate članke.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO



3Zgodilo se je ...

V prihajajočem pustnem času je tudi  v naši dolini  in posebno 
v  občini Vransko moč čutiti precejšen nemir, saj je to čas, ko 
vranski generali »VRANARJI« prevzemajo občinsko oblast in 
sprejmejo svoje zakone, ki so v skladu s pustno zakonodajo. Ve-
selo pustno vzdušje pa je vladalo  tudi po drugih spodnjesavinj-
skih občinah, ki so bile prav tako deležne obiskov pustne vlade 
vranskih generalov v tem času.

 Prevzem oblasti se je zgodil v nedeljo, 19. februarja, točno ob 
11.01. Aktualni župan Franc Sušnik  je na posebni slovesnosti 
pred občinsko zgradbo moral  izročiti ključe občine novi oblas-
ti. Iz njegovih rok jih je prejel upokojeni  admiral Vlado Rančigaj, 
kateremu v čast so ob tem  slovesnem trenutku in njegovi 

80-letnici zagrmeli  topovi. Ključe  je admiral  zatem predal v  
roke generalu Aleksandru  Reberšku, ki je vodil pustno oblast 
in bojne enote. 

Pred prevzemom oblasti so potekale velike priprave. Z veliko 
vnemo se je dela lotila komisija za mobilizacijo,  ogromno dela 
je bilo pri pripravi orožja, urejanju uniform in poliranju raznih 
zlatih odlikovanj ter priznanj, polne roke dela pa ima tudi štab 
za logistiko. 

Prevzem oblasti je bil veličasten dogodek, na katerega so čakali 
vsi občani. Da bi bila vlada čim bolj demokratična, so razreši-
li občinski svet in občinsko upravo. Pri  županu je prišlo do 
blagega upiranja, vendar se je naposled le moral vdati, saj so 
bili prevzemniki v veliki premoči. Svetnikom se je odvzela glaso-
valna pravica, občinska uprava pa je do nadaljnjega ostala za 
potrebe generalštaba. Župan je bil v hišnem priporu, opravljal 
je lahko samo hišna opravila. Pred njegovo hišo so postavili 
opazovalno skupino, saj so se bali, da je župan  begosumen. Po 
prevzemu oblasti so nazdravili, pekarna Brglez pa je vse, ki so 
prišli na osrednji trg na Vranskem, pogostila s krofi. 

Pustna vlada je imela oblast vse do pepelnične srede. V tem 
času je delovala po sprejetem pustnem zakoniku, ki ga je spre-
jela na prvi nočni seji in tudi razdelila  naloge vsem generalom. 
V soboto, 25. februarja,  ob 14. uri je sledil veliki pustni karne-
val – parada, ki je vsako leto prikaz in potrditev njihove pustne 
oblasti.            

T. Tavčar 

PrevZem oblasti na vranskem in nori Pustni čas

V četrtek, 16. februarja 2017, ko nas sonce že prijazno greje in 
prihajajoča pomlad že trka na vrata, marsikdo od nas pa že načr-
tuje, kdaj bo lahko začel obdelovati svoj vrtiček, se nam je tema 
predavanja z naslovom SVEŽA ZELENJAVA Z DOMAČEGA VRTA 
365 DNI V LETU – kako ustvariti vrt, na katerem nikoli ne zmrzu-
je in na katerem boste celo zimo lahko pobirali svežo zelenjavo, 
zdela tako zanimiva in pomembna, da nas je v velikem številu 
privabila v predavalnico ekomuzeja na gradu Komenda.

Novo znanje nam je podala predavateljica Sanja Lončar, svo-
bodna raziskovalka in novinarka, avtorica mnogih knjig ter vod-
ja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave.

Časi postajajo vse bolj negotovi, hrana vse manj kakovostna, 
zato postaja samooskrba iz dneva v dan vse bolj pomembna. 
Večina vrtičkarjev je bogato založena s svežo zelenjavo čez po-
letje in jesen, pozimi pa so vrtovi bolj ali manj goli.

Na predavanju smo spoznali, kako lahko že to pomlad zastavi-
mo vse skupaj malo drugače in tudi čez zimo uživamo v več kot 
30 različnih vrstah sveže zelenjave.

Pozimi, ko je izbor zelenjave manjši in se zaradi slabe prehran-
jenosti imunski sistem poruši, se večkrat poslužujemo kupljenih 
prehranskih dopolnil, ki niso optimalna rešitev. Pozabljamo, da 
nam narava ponuja številne možnosti oskrbe, vendar le, če ji 
znamo slediti in delovati v skladu z njo. In kaj lahko gojimo? Ti-
sto zelenjavo, ki je najdražja in na trgu najslabše kakovosti. To 
so maline, jagode, ohrovt, brokoli, cvetača ... Vrtičkarji danes 
večinoma pridelujejo škrobno zelenjavo, kot sta recimo krom-
pir in korenje. To zelenjavo pogosto dobimo v Sloveniji in je do-
bre kakovosti. Sanja Lončar predlaga raje vzgojo manj pogostih 
vrst in večjo pestrost. Meni, da lahko samo z dvema toplima 
gredama na 10 m2 celo leto jemo svojo zdravo hrano. Predstavi-

la je tudi inovativne rešitve izdelave tople grede in vzgojo sa-
dik. Tudi na balkonu je možnost vzgoje lastne zelenjave še kako 
mogoča z inovativnim pristopom.

Sanja Lončar je tako navdušeno predavala, da sploh nismo ve-
deli, kdaj sta minili kar dobri dve uri. Slišali smo veliko praktičnih 
nasvetov in si ogledovali primere dobrih praks prehranske sa-
mooskrbe čez celo leto. Zanimanje občanov je razveseljujoče, 
saj pomeni, da se vse bolj zavedamo, da je naša prehrana iz-
jemnega pomena na vse mogoče načine.

Veliko uporabnih informacij o tej in sorodnih temah si lahko pre-
berete tudi na spletni strani projekta Skupaj za zdravje človeka 
in narave: www.zazdravje.net.

Sanji Lončar se zahvaljujemo za kakovostno predavanje, vam 
pa želimo veliko uspeha na poti do prehranske samooskrbe 365 
dni v letu.

sveŽa ZelenJava Z DomačeGa vrta 365 Dni v letu 
– strokovno PreDavanJe sanJe lončar
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Delavnica intervencijske vožnje za voznike intervencijskih vozil 
je uspešno zaključena.

V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem smo od 3. do 17. 
februarja z najsodobnejšim simulatorjem Rosenbauer izvajali 
delavnico intervencijske vožnje za voznike intervencijskih vozil. 

Vsaka intervencijska vožnja je povezana z večjim tveganjem 
za nastanek prometne nesreče. Da se naši vozniki izobražuje-
jo o takih specifičnih vožnjah, smo v sodelovanju s podjetjem 
Rosenbauer in ob podpori Zavarovalnice Generali v Slovenijo 
prvič pripeljali simulator, ki ga za učenje intervencijske vožnje 
uporabljajo že v številnih državah.

Prednost učenja s pomočjo simulatorja je v tem, da lahko si-
mulira različne nevarne situacije, do katerih lahko pride na in-
tervencijski vožnji. Pri tem se je vseh 140 udeležencev, ki so v 
14 dneh preizkusili vožnjo na simulatorju, soočilo s številnimi 
nepredvidljivimi situacijami. Glavno sporočilo delavnice in tako 
je ugotovila tudi večina udeležencev je, da je treba na inter-
vencijski vožnji priti na prizorišče dogodka. Stopnjo tveganja 
intervencijske vožnje je potrebno prilagoditi vrsti intervencije, 
saj vse ne zahtevajo enake stopnje tveganja v vožnji. Prevelika 
srčnost, pomagati sočloveku v nesreči, mnogokrat povzroči 
preveliko stopnjo tveganja, kar lahko vodi v nesrečo pri vož-

nji. To je bilo poudarjeno tudi ob analizi vožnje posameznega 
udeleženca. 

Navdušenje udeležencev je potrditev, da je bila odločitev AMZS 
za najem simulatorja pravilna, prav s tem namenom pa bomo to 
ponovili tudi v prihodnje.

140 navDušenih voZnikov intervenciJskih voZil

AMZS inštuktor Danijel Granda v družbi gasilcev in kolega inštruktorja

svetovni Dan leDvic na vranskem 
V četrtek 9. marca 2017, smo v sodelovanju z Društvom 
ledvičnih in dializnih bolnikov Celje tudi v supermarketu 
Jager na Vranskem aktivno zaznamovali svetovni dan 
ledvic. Letošnji svetovni dan ledvic je bil namenjen os-
veščanju o škodljivih posledicah debelosti in njeni pove-
zavi z ledvično boleznijo ter promociji zdravega načina 
življenja – zdravih prehranskih in gibalnih navad. 

Ker so glede nastanka ledvičnih okvar najbolj ogrože-
ni ravno tisti z zvišanim sladkorjem v krvi in z zvišanim 
krvnim tlakom, smo tudi mi izvajali meritve obojega. Na 
stojnici nas je obiskalo preko 150 mimoidočih, ki smo jim 
svetovali glede varovanja zdravja ledvic. Skoraj vsem 
smo izmerili krvni tlak, ki je bil pri 15 osebah močno po-
višan, pri štirih od teh celo kljub rednemu jemanju pri-
poročenih zdravil. Svetovali smo jim večkrat dnevno 
merjenje krvnega tlaka in ob ponavljanju izmerjenih višjih 
vrednostih obisk osebnega zdravnika. Raven sladkorja 
v krvi smo izmerili 140 obiskovalcem. Pri 14 osebah smo 
odkrili precej zvišano vrednost,  osem od teh je bilo di-
abetikov. Svetovali smo jim spremembo prehranskih in 
gibalnih navad ter meritve sladkorja v krvi tistim, ki imajo 
to možnost, drugim pa obisk osebnega zdravnika. 

Z obiskom stojnice smo bili zelo zadovoljni. Razdelili 
smo veliko promocijskega gradiva in menimo, da takšni 
dogodki pozitivno vplivajo na zdravstveno stanje in os-
veščenost prebivalstva. 

Hvala vsem, ki so nam pri organizaciji in izvedbi dogodka 
pomagali.

Stojnica ob svetovnem dnevu ledvic

nova svitova ambasaDorka Za celJsko reGiJo
Območna enota Celje Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje je v sodelovanju z Društvom za boj proti raku 
regije Celje v tednu boja proti raku organizirala več pre-
ventivnih dejavnosti, namenjenih ozaveščanju o raku. Na 
preventivnem dogodku v celjskem Citycentru je 7. marca 
Sonja Punčuh podpisala zavezo in postala v celjski regiji 
nova ambasadorka Programa Svit - državnega programa 
presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem 
črevesu in danki. Ambasadorji Programa Svit kot prosto-

voljci pripomorejo k razširjanju informacij o raku in zgod-
njem odkrivanju bolezni. Skozi lastne pozitivne izkušnje 
in osebne zgodbe pozivajo tudi druge, naj se udeležijo 
preventivnih pregledov in poskrbijo za svoje zdravje.

Ambasadorka Sonja Punčuh se je zavezala, da bo podpi-
rala Program Svit, po svojih močeh pomagala širiti zave-
danje o bremenu raka in spodbujala k dejavni udeležbi v 
presejalnem programu. »S preventivnim programom Svit 
imam pozitivno izkušnjo. Lani sem se odzvala vabilu v pro-
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mlaDi Gasilci tokrat na vranskem

Letošnji zbor mladih gasilcev Gasilske zveze (GZ) Žalec so pripravili v dvorani 
kulturnega doma na Vranskem. Zbora so se poleg mladih gasilcev in mentorjev 
udeležili predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, namestnik poveljnika Jani Šalej, 
župan Občine Vransko Franc Sušnik, poveljnik GPO Vransko Vlado Reberšek in 
drugi. Zbor je z igranjem na harmoniko ob začetku letnega zbora mladih pope-
stril Matic Dobrovnik.

Poročilo o delu mladinske komisije GZ Žalec je podal predsednik Milan Pus-
toslemšek  in povedal, da so zelo ponosni na delo in rezultate, ki jih dosegajo 
mladi. Komisija skrbi za dobro počutje 1.131 mladih gasilcev GZ Žalec, starih do 

Zgodilo se je ...

gram, opravila preventivni test glede morebitne krvavitve 
v blatu in bil je pozitiven, čeprav ni bilo vidnih znakov spre-
memb na debelem črevesu. Po kolonoskopiji in operaci-
ji debelega črevesa živim polno življenje. Svojo izkušnjo 
želim deliti z drugimi predvsem zato, da bi se odzvali na 
povabila Svit, saj jim lahko pregled reši življenje. V starost-
nem obdobju od 50 do 74 let je smiselno, da vsaki dve leti v 
Programu Svit pošljemo blato na testiranje, in če je potreb-
no, lahko pravočasno ukrepamo,« pravi ambasadorka. 
Njena izkušnja je ena od optimističnih zgodb, ki potrju-
jejo učinkovitost programa, saj dokazano rešuje in izbolj-
šuje kakovost življenja. V osmih letih izvajanja Programa 
Svit so odkrili več kot 2500 rakov in več kot 70 odstotkov 
jih je bilo odkritih v zgodnji fazi, ko so načini zdravljenja 
bolj enostavni in uspešnejši kot v poznejših fazah razvoja 
raka.  Hkrati so v teh letih pri več kot 17.000 ljudeh odkrili 
in odstranili predrakave spremembe na debelem črevesu in 
danki (polipe) in s tem preprečili morebiten nastanek raka. 

Podatki Registra raka so spodbudni in kažejo na upadanje 
pojavnosti raka debelega črevesa in danke v Sloveniji. To 
je tudi posledica vse večje odzivnosti, čeprav želijo v Svi-
tu doseči, da bi se v program odzvalo vsaj 70 odstotkov 
vabljenih. »V celjski regiji v zadnjih letih opažamo trend 
naraščanja odzivnosti v Programu Svit. Odzivnost vabljenih 
znaša v letu 2016 v Sloveniji 64 odstotkov, v naši zdravst-
veni regiji Celje pa 63 odstotkov. Podatki o odzivnosti v 
občinah na Celjskem so zelo različni. Najvišja odzivnost je 
v občinah Radeče (74 %), Šmartno ob Paki (73 %), Tabor (70 
%) in Braslovče (69 %). Najnižja odzivnost, ki seže pod 60 
odstotkov, pa je v občinah Kozje (59 %), Dobje (58 %), Bistri-
ca ob Sotli (57 %), Rogaška Slatina (56 %) in Rogatec (55 %). 
Veseli smo, da nimamo več občine, ki bi imela odzivnost pri 

obeh spolih skupaj nižjo od 50 odstotkov. Le ena občina, 
občina Rogatec, ima odzivnost pri moških nižjo od 50 od-
stotkov. Še vedno velja, da se moški v povprečju za kakšnih 
10 odstotkov slabše odzivajo kot ženske. Tudi obolevnost 
za to vrsto raka je pri moških višja kot pri ženskah. Za do-
bro odzivnost v lokalnih okoljih skrbijo številni zdravstveni 
delavci, koordinatorice Svita, ambasadorji in drugi prosto-
voljci, ki delajo odgovorno in zavzeto. Vsem tistim, ki prej-
mejo vabilo v Program Svit, toplo priporočamo, da se nanj 
odzovejo in tudi tako poskrbijo za svoje zdravje,« je pove-
dala Tatjana Škornik Tovornik, regijska koordinatorica 
preventivnega Programa Svit iz Območne enote Celje, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Po napovedih zdravstvenih strokovnjakov lahko v prihod-
nosti pričakujemo upad umrljivosti za rakom debelega 
črevesa in danke. Več informacij o Programu Svit je na vol-
jo na spletni strani www.program-svit.si ali na Svitovih 
kontaktnih točkah v zdravstvenih domovih.

18 let. V svojem govoru se je dotaknil 
gasilskega kviza, gasilskih tekmovanj, 
gasilske orientacije, izobraževanja, 
srečanja gasilske mladine, letovanja 
mladih gasilcev in še nekaterih dejav-
nosti, ki so zaznamovale njihovo delo v 
preteklem letu. 

Kviz se je odvijal na Vranskem v tam-
kajšnji osnovni šoli, kjer je tekmovalo 
80 ekip. S tega tekmovanja so se štiri 
ekipe uvrstile na državno, ki je bilo v 
Stični. Mladinci iz PGD Grajska vas so 
bili tretji, iz Kaple-Pondor dvajseti, pri-
pravniki iz tega društva sedmi, pionirji 
iz Drešinje vasi pa štirinajsti. 

Zelo pestro je bilo na področju gasil-
skih tekmovanj. Tekmovanja GZ Žalec 
se je udeležilo 39 ekip iz 21 društev, 
na državnem pa je zvezo zastopalo 
šest ekip. Pionirji iz Drešinje vasi so bili 
drugi, prav tako mladinci Andraža nad 
Polzelo, enaindvajseti pa iz Braslovč. 
Pionirke iz Andraža nad Polzelo so bile 
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pete, mladinci Drešinje vasi štirinajsti in iz Andraža nad Pol-
zelo triindvajseti. 

Na področju izobraževanja je bilo opravljenih šest tečajev 
za preventivno značko, ki jih je obiskovalo 162 tečajnikov. 
V orientaciji GZ v Taboru je nastopilo 77 ekip v šestih kate-
gorijah. Zmagovalci so nastopili na regijskem tekmovanju v 
Gaberkah pri Šoštanju, štiri ekipe iz GZ pa so nastopile na 
državnem tekmovanju v orientaciji na Golteh. Tam so pri-
pravnice iz PGD Kapla-Pondor osvojile drugo mesto, pet-
najsto pionirji Vransko, enaintrideseto mladinke Gotovelj in 

štiriintrideseto mladinci Kapla-Pondor. 

Tudi lani so organizirali letovanje. V Osilnici ob Kolpi se ga 
je udeležilo 55 otrok v dveh izmenah.

 Organizirali so tudi dve srečanji za mlade, in sicer na Do-
brovljah in  Termah  Olimia v Podčetrtku. V okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja so se predstavili na Paradi učenja 
na tržnici v Žalcu v organizaciji UPI Žalec. 

Na zboru so podelili priznanja ekipi pionirjev PGD Drešinja 
vas in ekipi mladink za doseženo drugo mesto na državnem 
mladinskem gasilskem tekmovanju lani v Kopru, ekipi pri-
pravnic PGD Kapla-Pondor za doseženo drugo mesto na 
državnem gasilskem tekmovanju v orientaciji lani na Golteh 
in ekipi PGD Grajska vas za doseženo tretje mesto na držav-
nem gasilskem tekmovanju v lanskem kvizu v Stični. 

Sledila je obravnava in sprejetje programa dela mladinske 
komisije za letošnje leto, ki bo usmerjeno  v najrazličnejše 
oblike pomoči društvom, posebna pozornost bo namen-
jena izobraževanju mentorjev, sodelovanju z osnovnimi 
šolami na kvizih, tekmovanjih in še na drugih aktivnostih. 
Ob koncu zbora je bila predaja mladinskega prapora iz GPO 
Tabor v GPO Braslovče. 

T. Tavčar 

Jama veternica – DraGulJ PoD DobrovlJami

V lanskem letu je skupina jamarjev 
Jamarskega kluba Črni galeb Prebold 
in Šaleškega jamarskega kluba Pod-
lasica Topolšica raziskovala jamo Ve-
ternica.

Jama je že dolgo poznana. Nahaja 
se v grapi Globočke v bližini graščine 
Podgrad. Potok Globočka v jamo 
ponika in se steka skozi podzemne 
rove v veliko podzemno jezero. Od 
tam naprej se vode stekajo proti 
Podgrajski (Pogreški) jami, kjer izvira 
Podgrajščica. 

Jamo je registriral Egon Pretner 
že leta 1938. Zagotovo so jo vsaj 
domačini poznali že prej. Leta 1737 
sta se na Vranskem mudila angleška 
popotnika Pococke in Milles. V nju-
nem dnevniku piše, da sta si ogledala 
bližnji jami – Škadavnico in Podgrajs-
ko jamo (Shaw, 2008). Veternice ne 
opisujeta. 

Kljub temu da je bila Veternica 
poznana in registrirana že toliko 
časa, pa vse do danes ni bilo izde-
lanega načrta celotne jame. Egon 

Pretner je izdelal preproste skice od 
vhoda do jezera. Leta 1998 je Šport-
no društvo Tornado opazilo, da je 
načrt jame zelo približen in tako so 
pričeli z merjenjem dela jame, ki po-
teka od vhoda do jezera. Izmerili 
so tudi del Cerkvene dvorane in do
Ključavnice, ostalo so pustili, saj so ugo-
tovili, da risanje tako zapletene jame 
ne bo lahko. Nekaj poskusov izri-
sa jame so v preteklosti izvedli tudi 
jamarji iz Prebolda, a vedno neus-
pešno. To nas je vodilo k temu, da 
smo lani podrobno pregledali vsak 
kotiček jame. 

Izris načrta (tloris in iztegnjeni pro-
fil) ni bil najbolj enostaven, saj jama 
v sebi skriva labirintast preplet ro-
vov, ki se prekrivajo v 4 nadstropjih. 
Rezultat izjemno sistematičnega in 
natančnega dela je pregleden načrt 
in izmerjenih 567 metrov jame, med-
tem ko je bilo po doslej znanih podat-
kih le 92 metrov. 

Jama nas je presenetila tudi z 
geološkimi in hidrološkimi značilnost-
mi. V njej najdemo različne kamnine, 
od apnenca, breč in različnih vul-
kanskih kamnin. Posebej zanimivo pa 
je podzemno jezero s svojim ritmom. 
Vanj se stekajo vode, ki prihajajo iz 
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na vranskem orGaniZirali okroGlo miZo o šPortu

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v Schwent-
nerjevi hiši organiziral že drugo okroglo mizo, tokrat na 
temo Šport na Vranskem. Tako kot na prvi je bil modera-

tor Denis Oštir, ki je velikemu številu udeležencev pred-
stavil, kako bo potekala razprava in na katera vprašanja 
želijo dobiti odgovore. Ključna vprašanja so bila: Pred-
nosti in slabosti športa na Vranskem? Kako spodbujati k 
boljši gibalni aktivnosti občanov? Kakšne so možnosti za 
razvoj športa? 

V razpravi so bili vsi udeleženci enotnega mnenja, da je 
potrebno urediti trim stezo, tržiti obstoječo infrastruk-
turo, rekonstruirati zunanje igrišče ob Športni dvorani 
Vransko, povečati gibalno aktivnost otrok, ki niso vklju-
čeni v tekmovalni sistem, in spodbujati h gibanju popu-
lacijo 50+. Poleg tega je potrebno izboljšati sodelovanje s 
šolo in z zdravstvenim domom, objavljati članke na temo 
športa in zdravega načina življenja v Občinskem infor-
matorju ter krepiti povezovanje in sodelovanje društev, 
klubov, gostinskih ponudnikov pri organizaciji večjih 
športnih prireditev in drugih dogodkov.

potoka Globočka ter vode, ki prite-
kajo iz Jeronima. Jezero je dolgo 35 
m in široko povprečno 2,4 m. Globine 
so različne, med 1–4 m, največ v pre-
delih, kjer so sifoni (z vodo zaliti rovi, 
ki ločujejo dele jame). Na eni izmed 
akcij smo bili priča praznjenju jezera. 
Jezero je zgrajeno iz treh povezanih 
bazenov. V Veternici sta dva bazena, 
ločena s čermi. Tretji bazen pa je v 
Podgrajski jami in je umeten. Ob suši 
vodostaj v slednjem toliko upade, da 
se potem uravnava z vodo iz zgornje 
ležečih bazenov. V drugem bazenu 
v Veternici je bil upad vodostaja 
zelo velik, 1,6 m. Povezave jezera s 
Podgrajsko jamo še nismo dokazali. V 
prihodnje načrtujemo potop jamske-

ga potapljača v sifone, ki bo te pove-
zave preveril. 

Veternica ni poznana samo zaradi 
podzemnega jezera, ampak tudi zara-
di skrivnega podzemnega rova. Gre 
za legendo, ki govori, da je bil nekoč 
na mestu današnje cerkve sv. Jeroni-
ma grad. Graščaki so pri Podgradu šli 
s čolnom čez jezero, nato pa preko 
rovov prišli neopazno do gradu. Grad 
je imel tudi svoj vod-njak, ki ni nikoli 
presahnil. 

Ker je jama res nekaj posebnega, 
smo jo januarja letos prijavili na Pu-
tickovo nagrado jamarskega dosežka 
leta 2016 in bili na tekmovanju zelo 
uspešni. Naslov jamarskega dosežka 

leta je sicer pripadel najdaljši slov-
enski jami Tolminski Migovec s 37,2 
km, a smo kljub temu dobili veliko 
pohval za izjemno dokumentacijo in 
načrt jame. S tem smo tudi pokazali, 
da se je prvič na Štajerskem izvedla 
tako zanimiva in obsežna raziska-
va kakšne jame in se jo predstavilo 
strokovni javnosti speleologov. 

Kot lahko vidite, je jama res nekaj 
posebnega in nekaj v teh legendah 
je tudi res. Na našem blogu (https://
jamarji-stajerske.blogspot.si/) smo 
podrobno opisali naše ugotovitve o 
jami. Če bi koga zanimal obisk jame, 
priporočamo, da si jo ogledate v 
spremstvu izkušenih jamarjev, saj 
je obisk takšne jame brez ustrezne 
opreme in znanja lahko zelo nevaren. 
Lahko nas kontaktirate in vas bomo z 
veseljem popeljali v naš dragulj pod 
Dobrovljami.

Vir:
Shaw, R. T., 1997. Škadavnica cave ex-
plored by English travellers in 1737. 
ActaCarsologica, 26, 2, str. 203–224. 
URL: http://carsologica.zrc-sazu.si/Ce-
lestevilke/arhiv/ac26-2.pdf (Citirano: 
14. 3. 2017).

Alenka Jelen, Lea Pavrič
in Maks Petrič 

stajerski.jamarji@gmail.com 
040 701 281
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več kot Dva tisoč obiskovalcev …
Največji pustni karneval v Spodnji Savinjski dolini z naj-
daljšo tradicijo so v soboto popoldne pripravili na Vran-
skem, kjer za pustno dogajanje poskrbijo Generali Vra-
narji, pisan pustni karneval pa si je ogledalo več kot dva 
tisoč obiskovalcev.

Vsako leto se na začetku pustne povorke predstavijo 
skupinske maske Vrtca Vransko in vseh razredov Os-
novne šole Vransko-Tabor. Tekmovalni del pustne povor-
ke je  najavila Vrana – simbol Vranskega, za katero se je 
pripeljala pustna oblast z generali. Skupinske maske je 
tudi letos ocenjevala stroga pustna komisija. Za godbo 

je poskrbel pihalni orkester Prebold. Z letošnjo udelež-
bo skupin so bili zelo zadovoljni, saj prijav ne sprejemajo, 
tokrat pa je na Vransko poleg vseh šolskih skupin prišlo 
12 skupinskih mask iz domače in sosednjih občin. Seveda 
je bil med njimi tudi ameriški predsednik z družino, videli 
smo kar nekaj fontan, poleg pivske tudi mlečno. 

Prvo nagrado so si prislužile Coprnice iz Rigla, druge so 
bile Domine iz Turističnega društva Motnik, tretje Gejše 
iz društva Striček z Vira, četrte pa Muhe iz Vrtca Vransko. 

 T. Tavčar
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Avtor Feđa Šehović je diplomiral iz književnosti na Filozofski fakulteti v 
Zagrebu, bil je direktor Drame v Splitu. Ukvarjal se je tudi s prozo. V 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je spisal dramo Kurbe, ki na 
humorističen in ironičen način prikazuje zgodovinske procese ob koncu 
vojne. Pri nas v Vojniku smo jo naslovili Balerine, kurbe, vojakinje. 
  
Dogajanje na idiličnem samotnem otočku je vstopnica za raziskovanje 
življenja kot takega in da nobena stvar nikoli ni samo črno bela, pa čeprav 
so na od boga pozabljenem otoku le prodajalke ljubezni, rezervni oficir 
(poročnik), stotnik, na koncu se pridruži še kapetan in pa vojna, ki se 
končuje. Vsaka izmed »umetnic« ima za seboj svojo zgodbo, ki vpliva na 
njeno razmišljanje in pogled na življenje. Poročnik predstavlja 
intelektualca, ki zna uživati življenje, stotnik skuša vsiliti svojo moralo in 
zavladati otočku ter ga podrediti svojim fanatičnim prepričanjem. Kapetan 
želi obračunati s stotnikom, zaradi neporavnanih računov iz preteklosti. 
 
Le lastna iznajdljivost v labirintu odnosov bo vsakemu posamezniku 
prinesla… kaj točno, ne ve nihče od udeleženih akterjev. Kot bi rekla 
»filozofska umetnica« Pepina: »Ljubezen do življenja je nekaj podobnega 
ljubezni do ženske ali moškega. Naj se še toliko drugim zdi naše življenje 
bedasto, ga imamo vseeno radi«  
 

 

Scena in izbor kostumov:  RENATO JENČEK 

Izdelava scene:  BARBARA SUHOLEŽNIK, ALBIN APOTEKAR 

Luč, ton: TEHNIČNA EKIPA F.P. VOJNIK 

Organizacija: Dramska skupina / KUD France Prešeren Vojnik 

 

 

Premiera: Vojnik, nedelja, 22. 5.2016 
 

Dobrodelna gledališka predstava 
Balerine, prodajalke ljubezni, vojakinje

Vljudno vabljeni na gledališko predstavo v izvedbi 
gledališke skupine KUD France Prešeren Vojnik, 

ki bo v soboto, 22. 4. 2017, ob 19.30 
v kulturnem domu na Vranskem. 

Dogajanje na idiličnem samotnem otočku je vstopnica za raziskovanje življen-
ja kot takega in da nobena stvar nikoli ni samo črno-bela, pa čeprav so na od 
boga pozabljenem otoku le prodajalke ljubezni, rezervni oficir

(poročnik), stotnik, na koncu se pridruži še kapetan, in vojna, ki se končuje. 
Vsaka izmed »umetnic« ima za seboj svojo zgodbo, ki vpliva na njeno razmiš-
ljanje in pogled na življenje. Poročnik predstavlja intelektualca, ki zna uživati 
življenje, stotnik skuša vsiliti svojo moralo in zavladati otočku ter ga podrediti 
svojim fanatičnim prepričanjem. Kapetan želi  zaradi neporavnanih računov iz 
preteklosti obračunati s stotnikom. Le lastna iznajdljivost v labirintu odnosov 

bo vsakemu posamezniku prinesla … kaj točno, ne ve nihče od udeleženih akterjev. Kot bi rekla »filozofska umetnica« 
Pepina: »Ljubezen do življenja je nekaj podobnega ljubezni do ženske ali moškega. Naj se še toliko drugim zdi naše 
življenje bedasto, ga imamo vseeno radi.« (izsek iz priloženega gledališkega lista) 

Predstava je zaradi tematike namenjena starejšim od 15 let.

 Vstop je prost, pred in po predstavi pa bomo zbirali prostovoljne prispevke 
za humanitarno-medicinsko odpravo na Madagaskar.

Jernej Lesjak

 turistične informacije 
 voden ogled hiše 
 kulturne prireditve 
 prodaja izdelkov lokalnih ponudnikov  prodaja vstopnic 
 

Vabimo: 
 

6. 4. 2017 ob 
18. uri 

 

POMLAD V SOBI 
 

odprtje razstav
e  

Slavice Tesovnik 

 
TIC Vransko I Vransko 25 S www.zkts-vransko E zkts.vransko@gmail.com T 041 919 829 

Delovni čas: 
 

PO, TO, SR, PE 
10.00-14.00 

ČE 
12.00-16.00 

SO 
10.00-12.00 

 

Aprila odpira  

vrata 
 

TIC Vransko 
Schwentnerjeva hiša  
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PRODAJA IN NAKUP  

RABLJENE ŠPORTNE OPREME  
(kolesa, rolerji, športna obutev,  

oprema za kampiranje,  

razna športna oprema …) 

ČAS: 9.00—17.00 
DATUM: 22. 4. 2017 

ŠPORTNA DVORANA VRANSKO 
KONTAKT:  

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM  
IN ŠPORT VRANSKO , 
041 238 749, 03 703 12 10 

Se
je

m
 ra

bl
je

ne
 

šp
or

tn
e 

op
re

m
e 

PETEK, 21. 4. in 5. 5. 2017, od 16.30 do 18.00 
v ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 

 

Cena tečaja je 13 evrov. 

PREDHODNE PRIJAVE: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749, 03 703 12 11 
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v aPrilu naPoveDuJemo:
• torek, 4. in 18. april 2017, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci doma 
• petek, 7. april 2017, ob 19. uri v Občinski knjižnici Vransko: Filipini, potopisno predavanje družine Kramar
• sreda, 12. april 2017, ob 18. uri v dvorani KD Vransko: Tudi mali Savinjčani berejo, zaključek 
• torek, 18. april 2017, ob 18. uri v Občinski knjižnici Vransko: Lihožerci, ustvarjalna delavnica v sodelovanju s 

KUD International
Vabljeni!

LITERARNI VEČER 
z NATAŠO KONc LORENzUTTI 

V Občinski knjižnici Vransko smo se na petkov večer, 3. marca 
2017, družili s priznano pisateljico, pedagoginjo in igralko Natašo 
Konc Lorenzutti. Njen romaneskni prvenec Kava pri dišečem 
jasminu smo v knjižnici uvrstili na letošnji seznam branja za 
odrasle Savinjčani beremo, zato smo jo želeli natančneje 
spoznati. Zgovorna in nasmejana Gorenjka, ki sedaj z možem in 
s petimi otroki živi na Primorskem, nam je v pogovoru z Valerijo 
Jerman razkrila, da je ta roman pomenil prelomnico v njenem 
ustvarjanju, saj od takrat dalje ne piše zgolj za otroke, ampak 
tudi odrasle. Skozi prebrani odlomek smo prepoznali temo in 
slog romana, izvedeli pa smo tudi, na kakšen način se  pisateljica 
loteva pisanja, da njene knjižne izdaje v slovenskem literarnem 
prostoru močno odmevajo. Do sedaj so bila njena dela 
dvakrat nominirana za nagrado večernica, dvakrat za nagrado 
desetnica, lansko leto je prejela priznanje zlata hruška za knjigo 
Kdo je danes glavni, v decembru pa še nagrado svetlobnica za 
roman Bližina daljave.

ZGoDilo se Je ...

knjižne novosti
Odrasli 

• Duh, M.: Tek za življenjem 
• Diamant, A.: Rdeči šotor 
• Kesseler, D.: Videnja, potovanja in polne sobe 
• Lončar, S.: Naravne rešitve za radiacijo 
• Maze. T.: Jaz. Tina. 
• Artnik K., T.: Ranljiva 
• Jančar, D.: Klementov padec 
• Juul, J.: Agresivnost: nov in nevaren tabu 
• Bakarič, D.: Na tesnobi 
• Welfonder, S.E.: Njen vitez zmagovalec 
• McGonigal, K.: Druga stran stresa 
• Debevc, M.: Pot do svetlobe 
• Gamelin S., T.: Dvoje življenj – en cilj 
• Škof, B.: Šport po meri otrok in mladostnikov 
• Naravno konzerviranje hrane
 
Mladina 

• Piwkowska, A.: Frančiška 
• Jezewski, M.: 100 % iz papirja 

• Broom, J.: Živalstvo 
• Berne, J.: Na žarku svetlobe 
• Delavec T., M.: Skrivnostni svet Slovenije 
• Dušan, K.: Začetno naravoslovje: Kemija 
• Podgoršek, M.: Ti si krava! Ti pa koza! 
• Podgoršek, M.: Eko Papirko 
• Azua K., J.: Zeleni dežnik 
• Melanšek, M.: Polhec Poldi

DVD-ji 

• Robinson Crusoe 
• VDV: Veliki dobrodušni velikan 
• Puščavska kraljica 
• Soba 
• Luč sredi morja 
• Planet samskih 
• Zločinski um 
• Poredne mame 
• Sufražetke 
• Medo s severa 

Večer, ki ga je obogatila Lucija Bogataj na violini, je izzvenel v 
želji, da bi bilo podobnih dogodkov še več.

Dogodek je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.
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Naša šola v letošnjem šolskem letu praz-
nuje 20 let vključenosti v program Ekošo-
la. Smo ena izmed prvih slovenskih os-
novnih šol, ki so se vključile v ta program. 
Na Brdu pri Kranju sta predsednik Vlade 
RS dr. Miro Cerar ter nacionalni koordina-
tor ekošole mag. Gregor Cerar podelila 
posebna priznanja za 20 let neprekinjene 
okoljske vzgoje in izobraževanja v medn-
arodnem programu Ekošola. To priznanje 
je prejela tudi naša ravnateljica ga. Majda 
Pikl.

V program Ekošola smo se vključili v 
šolskem letu 1996/1997. Najprej smo 
izdelali okoljevarstveni načrt in preho-
dili vseh sedem korakov, s katerimi smo 
uvedli načine dela v tem programu. Tako 
smo v šolskem letu 1997/1998 prejeli prvo 
zeleno zastavo in takrat slavnostno pod-
pisali ekolistino. Našo zeleno zastavo 
smo do sedaj potrdili že devetnajstkrat.

Namen naše Ekošole je, da bi se šolarji 
in celotna šolska skupnost izoblikovali v 
odgovorne prebivalce svojega ožjega in 
širšega okolja, da bi krepili odgovoren 
odnos do sočloveka in do narave, prido-
bljeno znanje pa prenašali v svoje družine 
in s tem širili zavest, kako pomembno je 
takšno sožitje. 

Da bi potrdili namero, da bomo svoje 
poslanstvo nadaljevali tudi v prihodnje, 
smo 3. 2. 2017 ponovno izvedli 7. korak 
Ekošole. Ponovno smo podpisali ekolis-
tino, ki smo jo posodobili in na novo ob-
likovali. 

vranin glas - strani oš vransko

na osnovni šoli vransko-tabor smo PraZnovali 20 let ekošole in Ponovno 
PoDPisali ekolistino

s Planinci na PohoD Po stari šolski Poti

Marčevskega pohoda se je udeležilo 23 učencev od prvega do 
petega razreda Osnovne šole Vransko-Tabor. Podali smo se po 
poti, ki vodi v Jakov dol. Nekoč so po njej hodili v šolo. Precej 
smo se načudili, kako daleč so morali peš, še posebej, kadar je 
bilo veliko snega. Na poti smo našli pri Homšakovih nekaj drv 
in brž smo vsi poprijeli za delo in jih prenesli v samokolnico. 
Tako smo skupaj v nekaj sekundah opravili nekajminutno delo 

enega. Malicali smo na Brcih, kjer so prav tako pripravljali drva. 
Sendviče smo morali na strmem bregu dobro držati, saj bi se 
nam drugače daleč odkotalili. Pot smo potem nadaljevali na 
ločiško športno igrišče, kjer smo igrali nogomet, košarko, risali 
s kredami, kopali rove v mivki, se gugali na zelo visoki gugalnici 
in se posladkali z vročo čokolado. Počakali smo na sončni za-
hod, ki je nebo okrasil z rdečo zarjo. Zahomce, Menina planina, 
Čemšeniška planina in Kozica so bili čudoviti. Prižgali smo svetil-
ke in zadnji del prehodili v temi. 

In kaj so povedali nekateri učenci? 

Najboljša je bila vroča čokolada. Super je bilo, ko smo se spušča-
li po zelo strmem bregu. Za fante je bil še premalo strm. Vesele 
smo bile, ko smo lahko obiskale atija v restavraciji Lisjak. Všeč 
mi je bilo, ker sem na skrivaj imela žvečilni gumi. 

Učenke in učenci tretjega razreda

Super je bilo, ker smo pili vročo čokolado, da smo imeli svetilke 
in opazovali zvezde. Radi bi, da bi še večkrat hodili čez hlode in 
pili vročo čokolado. Videli smo veliko teloha, trobentic in jetrni-
ka. Videli smo tudi okostje, vendar nismo vedeli, od katere živali 
je bilo.

Učenci in učenke prvega razreda

Na našo novo ekolistino smo zapisali, da bomo učitelji, učenci in drugi delavci Os-
novne šole Vransko-Tabor: 
• razvijali in negovali dobre medsebojne odnose, 
• spoštljivo in odgovorno ravnali s hrano, 
• skrbeli za lastno zdravje in gibanje, 
• spodbujali raziskovanje okolja, 
• spoštljivo in skrbno ravnali z živimi bitji, 
• skrbeli za urejenost šole in njene okolice, 
• zbirali in ločevali odpadke, 
• varčevali z vodo, energijo in s papirjem. 

V imenu vseh smo ekolistino podpisali: predstavnik učencev Marcel Semprimožnik, 
predstavnica sveta staršev Marjetka Herodež, ekokoordinatorici Klavdija Kropec in 
Zlatka Avžner, ravnateljica Majda Pikl, župan občine Vransko Franc Sušnik ter nacio-
nalni koordinator Ekošole mag. Gregor Cerar. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki ste kakor koli pomagali pri uresničevanju 
ciljev Ekošole.

Zlatka Avžner in Klavdija Kropec
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Pustno raJanJe v vrtcu
Pust je čas norčij, različnih mask in pustnih običajev, ki se jih 
nekateri veselimo že celo leto. Pustni čas je vesel in razigran 
tudi v vrtcu, saj se trudimo otrokom predstaviti različne običaje 
in kulturo. Za okrnjeno praznovanje in rajanje so letos poskrbele 
norice, tako da je kar nekaj otrok moralo ostati doma. Tisti, naj-
bolj odporni, pa smo se šemili, preoblačili v velika in lepa oblači-
la, se oblačili v živali in oponašali njihovo gibanje in oglašanje. 
Izdelovali smo si maske, očala in bili pri tem ustvarjalni. Udeleži-
li smo se tudi pustnega karnevala na Vranskem, kjer so nas ves 
čas obletavale velike in majhne muhe. Na pustni dan smo se pri 
zajtrku posladkali s krofi, potem pa plesali v maskah in šli po 
poteh Vranskega ter preganjali zimo.

Koordinatorica Brigita Reberšek

Z VoZom Na IZlEt
Eden osnovnih ciljev predšolske vzgoje je otrokom vsak dan 
zagotavljati ponudbo pestrih dejavnosti in vsebin. Takšen pred-
nostni cilj smo si zadali za triletno obdobje tudi v našem vrtcu. 
Med vsemi dejavnostmi, ki jih izvajamo v vrtcu in na prostem, 
nas je v tem mesecu najbolj navdušila vožnja z vozom. Voz nam 
je prijazno posodila ga. Fanika Drolc, za kar smo ji zelo hvaležni. 
Otroci (2–3 leta) so z veseljem splezali na voz in vožnja se je 
pričela. Odpeljali smo se do plezalne stene, kjer smo dopoldne 
preživeli v gozdu, se utrujeni od ustvarjalne igre zopet povzpeli 
na voz in se odpeljali do vrtca. V mislih pa že kujemo naslednjo 
dogodivščino …

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

vranin glas - strani oš vransko

karDiološka ambulanta
V igralnici oddelka 5–6 let smo se za kratek čas prelevili v kardi-
ologe, saj nas je obiskala dr. Ksenija Rovan Krivec, kardiologinja 
v Splošni bolnišnici Celje. Otrokom je približala poklic zdravnice 
na prisrčen, nevsiljiv način, tako da so pri preizkušanju 
zdravniških pripomočkov uživali ter se strahu popolnoma zne-
bili. Naučili smo se pregledovati ušesa z otoskopom, poslušati 
srčni utrip s stetoskopom in rokovati z nevarnimi injekcijami. 
Zdravnica je z otroki navezala prisrčen stik ter jih motivirala, saj 
smo obisk zaključili kar z dvajsetimi zdravniki in zdravnicami v 
igralnici. 

Darja Potočan Štrajhar, Jerneja Zajec
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Pristanek v vrtcu
Družinski prijatelj deklice v oddelku 5–6 let 
g. Aleš Klinar je uveljavljen prvi oficir pilot 
potniških letal Adrie Airways, ki nam je pred-
stavil svoj poklic. Otrokom je prikazal zbirko 
fotografij in posnetkov iz različnih pilotskih 
kabin ter različnih vrst letal – potniška, šport-
na in tudi jadralna.  Natančno nam je razlo-
žil, kakšno delo opravlja, in prikazal vse pri-
padajoče dejavnosti na letališču. Otrokom je 
podaril maketo letala ter za vsakega otroka 
v oddelku zgodbico v izdaji Adrie Airways v 
slovenskem in angleškem jeziku.  

Otrokom je na inovativen in zanimiv način 
predstavil njim neznane vsebine ter morda 
navdušil bodoče pilote in pilotke. 

Darja Potočan Štrajhar, Jerneja Zajec

Zlato PriZnanJe na 31. festivalu turiZmu PomaGa lastna Glava 
in uvrstitev na DrŽavno tekmovanJe

V torek, 7. 3. 2017, je v Mercator centru Velenje potekal 31. 
festival Turizmu pomaga lastna glava. Na tem festivalu smo 
sodelovali tudi učenci naše šole. Nanj smo se pripravljali pri 
turističnem krožku. Skupaj z mentorji Polono Miklavc Že-
bovec, Tino Puntar in Mihom Miklavcem smo izdelali turi-
stično nalogo z naslovom Potujmo z Veroniko, saj je bila 
tema festivala POTUJEM, TOREJ SEM. Naše potepanje smo 
si zamislili takole: pripravili smo tridnevni tabor, ki se odvi-
ja na Turistični kmetiji Weiss, kjer se bodo dogajale različne 
delavnice, ter v njeni okolici. Tabor je namenjen spoznavan-
ju naravnih in kulturnih znamenitosti Vranskega in Tabora 
ter druženju osnovnošolcev, starih od 8 do 12 let. 

Na dan festivala smo se po drugi učni uri učenci turističnega 
krožka zbrali in se še malo pripravljali za nastop na tržnici. 
Ob 11.15 smo odšli proti Velenju, kjer smo najprej pripravili 
prostor za našo stojnico, nato pa smo imeli malo prostega 
časa. Ob 15. uri so na ogled stojnic začeli prihajati obisko-
valci, mi pa smo jim predstavljali svoje delo. Naša stojnica 
je bila letos malo drugačna, saj je bila namenjena fotogra-
firanju z različnimi ozadji, na katerih so bile prikazane točke 
našega tabora. 

Nekateri člani naše ekipe so obiskovali druge stojnice in 
pridobivali informacije, ki so nam pomagale pri zaključnem 
zabavnem kvizu, ter obiskovalce centra hkrati vabili na našo 
stojnico. Drugi člani naše ekipe pa so obiskovalcem dajali 

informacije na sami stojnici. Festival in tržnico si je ogledala 
tudi naša ravnateljica, gospa Majda Pikl, ki je bila nad našim 
delom nadvse navdušena in nas je zelo pohvalila. 

Ob 17.00 se je začel zabavni kviz. Med kvizom smo se zelo 
nasmejali voditelju in odgovorom, ki so bili včasih napačni, 
pa tudi zelo smešni. Ob 18.00 smo končno izvedeli rezultate. 
Že na začetku nas je voditelj razveselil s tem, da ni bronastih 
priznanj, ker smo se vsi zelo potrudili z zanimivimi stojnica-
mi in nalogami. Nato smo nestrpno čakali, kdaj bomo slišali 
svoje ime. Končno so nas poklicali. Svojo šolo smo več kot 
odlično zastopali, saj smo dobili zlato priznanje za sodelo-
vanje na festivalu ter se tako uvrstili na državno tekmovan-
je. Po prebranih rezultatih smo se fotografirali, pospravili 
stojnico ter se s kombijem odpeljali proti Vranskemu, kjer so 
nas pričakali starši. 

Vsi smo bili zelo veseli in ponosni na naš uspeh, saj smo se 
z zlatim priznanjem uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 
potekalo konec aprila v Mariboru. 

Lucija Klemen, 7. a

vranin glas - strani oš vransko
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. MAREC 2017              Številka 65/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni 
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda 
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec 

RAZPISI 
 
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko v letu 2017  

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode na območju občine Vransko v letu 2017 

OBVESTILA 
 
4. Razvojna agencija Savinja je objavila 1. javni poziv za 
izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 
LAS Spodnje Savinjske doline 

 

A K T I 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi 
organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center 
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 
»dr. Jožeta Potrate« Žalec 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, v 
nadaljevanju: ZZ), 5. in 28 člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo-UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, v nadaljevanju: ZZdej), 20. člena Statuta 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13), 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 
6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 
51/10, 60/15), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list 
RS, št. 52/13 in 45/14), 15. člena Statuta Občine Polzela 
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 
4/16), 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 
69/12) so Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 

16. 2. 2017, Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji 
dne 14. 2. 2017, Občinski svet Občine Tabor na 19. redni 
seji dne 20. 2. 2017, Občinski svet Občine Prebold na 21. 
redni seji dne 23. 2. 2017, Občinski svet Občine Polzela na 
16. redni seji dne 14. 2. 2017 in Občinski svet Občine 
Braslovče na 3. dopisni seji dne 6. 2. 2017 sprejeli 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi 

organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni 
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda 
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec 

 
1. člen 

Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom  »dr. 
Jožeta  Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center 
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda  Zdravstveni dom »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec  (Ur. l. RS, št. 34/1992, 102/2001), v 
nadaljnjem  besedilu »odlok« se spremeni, tako da se glasi: 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda  Zdravstveni dom »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec.   
 

2. člen 
 
V odloku se spremenita 6. in 8. člen tako, da se glasita:   
 

»6. člen 
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v 
javnem interesu. 
 
(2) Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 
ostalimi predpisi.  
 
(3) Na podlagi 7. člena ZZdej in v skladu z veljavno 
standardno klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje 
dejavnosti:  
Q 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost 
Q 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost 
Q 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti 
J  62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov 
J  62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in 
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
J  63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
L  68.200 – Oddajanje in  obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnih 
L  68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
N  81.210 – Splošno čiščenje stavb 
N  82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev 
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N  82.190 –  Fotokopiranje, priprava  dokumentov in drugih 
posamičnih pisarniških dejavnosti 
P  85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje 
S  96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
 
(4) Navedena dejavnost se lahko izvaja tudi v sodelovanju z 
zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, 
ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z 
njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z 
zavodom. 
 

8. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima skupaj 7 članov in ga 
sestavljajo predstavniki: 

- ustanoviteljev  (4 člani), 
- zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in 

delavcev v zavodu (2 člana) in 
- uporabnikov oz. zavarovancev  (1 član). 

 
(2) Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenuje 
posamezni občinski svet.  
Občina Žalec ima tri predstavnike.  
Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, Občina 
Vransko ter Občina Tabor pa imajo skupaj enega 
predstavnika. 
 
(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci 
neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga 
v skladu z zakonom določa Statut zavoda.  
 
(4) Predstavnike uporabnikov oz. zavarovancev imenuje 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna 
enota Celje. 
 
(5) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se 
imenujeta izmed članov Sveta zavoda in ne moreta biti 
predstavnika iste interesne strani.« 
 

3. člen 
 
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, tako da se glasi:  
»(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem 
občine ustanoviteljice, v kateri je sedež zavoda.« 
 

4. člen 
 
Spremeni se 11. člen tako da se glasi:  
 
»(1) Za direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa lahko 
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z 
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:  
- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih 

druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge 
družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z 
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene, 
ekonomske ali druge družboslovne smeri,  

- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih 
položajih.  

 
(2) V kolikor je za direktorja zavoda imenovana oseba, ki 
nima ustrezne medicinske izobrazbe, je za strokovnost dela 
zavoda odgovoren strokovni vodja. Strokovnega vodjo 
zavoda imenuje svet zavoda na predlog direktorja in s 
soglasjem strokovnega sveta.  
 
(3) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih 

druge stopnje zdravstvene smeri ali raven izobrazbe, 

ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje zdravstvene smeri, 
  

- da ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti 
zavoda,  
 

- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni 
dejavnosti«.  

 
5. člen 

 
(1) Svet zavoda uskladi Statut Zdravstvenega doma »Dr. 
Jožeta Potrate« Žalec v roku 15 dni po uveljavitvi tega 
odloka. 
 
(2) Že začeti postopki imenovanja članov sveta zavoda se 
zaključijo na podlagi tega odloka. 
 

6. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v: Uradnem 
listu Republike Slovenije, Polzelanu, poročevalcu Občine 
Polzela in v Uradnih objavah Občine Vransko ter Občine 
Tabor.                                                                                  
 
Št. 140-00-0001/2017 

Žalec, dne 16. februarja 2017          Župan Občine Žalec           
Janko Kos l. r. 

Tabor, dne 20. februarja 2017          Župan Občine Tabor 
Anton Grobler l. r. 

Vransko, dne 14. februarja 2017      Župan Občine Vransko       
Franc Sušnik l. r. 

Prebold, dne 23. februarja 2017       Župan Občine Prebold        
Vinko Debelak l. r. 

Polzela, dne 14. februarja 2017 Župan Občine Polzela        
Jože Kužnik l. r. 

Braslovče, dne 6. februarja 2017 Župan Občine Braslovče    
Branimir Strojanšek l. r. 

 
R A Z P I S I 

2. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko v letu 2017 

Občina Vransko na podlagi 7. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016), 7. člena 
Pravilnika o sofinanciranju  malih komunalnih čistilnih naprav 
in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) in Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 62/2016) objavlja 

 
J A V N I    R A Z P I S 

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 
naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno 

kanalizacijo v občini Vransko v letu 2017 
 
1. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in 
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 
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populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2017. 
 
2. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali 
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 
2017 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR 
(proračunska postavka 05016 Odpadna voda). 
 
3. Upravičenci za dodelitev sredstev 
 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo: 

- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni 
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja; 

- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni 
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja. 

 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo 
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna 
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
 
4. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka  ni upravičen 
strošek. 
 
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni 
stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino 
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim 
Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09) 
odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na 
javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja 
hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
Upravičeni stroški lahko nastanejo od  1. 1. 2017 dalje. 
 
5. Pogoji za sofinanciranje 
 
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 

- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima 
opremlja, morata biti postavljena na območju občine 
Vransko; 

- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, 
mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s 
področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno 

dovoljenje oziroma potrdilo o uporabnem dovoljenju na 
podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1; 

- investitor za MKČN ali hišno črpališče mora biti lastnik 
zemljišča, kjer se gradi MKČN ali hišno črpališče, 
oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi; 

-  lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu GJS; 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti 
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca 
GJS; 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno 
pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS. 

 
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 

 
- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 

stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru 
večstanovanjskega objekta ali objekta z več 
gospodarskimi enotami) postavili skupno MKČN ali 
črpališče, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN ali črpališča, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN ali črpališča ter sklenjeno pogodbo med 
upravljavcem in uporabniki; 

- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali 
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih 
enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več 
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno 
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov, s katerim 
določijo skupnega zastopnika, ki v njihovem imenu 
poda skupno vlogo za dodelitev sredstev; 

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno 
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se 
dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat; 

- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za 
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more 
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega 
črpališča; 

- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz 
drugih javnih virov; 

- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko 
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska 
enota predstavlja eno stanovanje. 

 
6. Način in višina sofinanciranja 
 
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na 
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2017.  
 
V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je 
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2017, se le-te 
uvrstijo v proračunsko leto 2018. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100%  upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 
EUR. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih 
enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne 
več kot 1.500,00 EUR za prvo  enoto in ne več kot 750,00 
EUR za vsako naslednjo enoto. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega 
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR. 
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7. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 8. 11. 2017.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč 
2017«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov 
vlagatelja. 
 
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo 
odločila občinska uprava na podlagi vloge in tehničnih 
podatkov glede možnosti priključitve na javno kanalizacijo, ki 
jih bo podal izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. Po dokončnosti odločbe o 
dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina 
Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju. 
 
Dodeljena sredstva bodo izplačana na račun upravičenca po 
podpisu pogodbe o sofinanciranju izgradnje MKČN ali 
hišnega črpališča in petnajsti dan po pravnomočnosti 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. 
 
9. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V 
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
10. Objava javnega razpisa  
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
11. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
pridobite po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali 
na telefonu 03 703 28 00. 
 
Številka: 4302-02/2017                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 3. 2017                           Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
 

3.  Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode na območju občine Vransko v letu 2017 

Občina Vransko na podlagi 7. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 62/2016) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode  

na območju občine Vransko v letu 2017 
 
1. Predmet razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v 
zasebni lasti na območju občine Vransko, ki jih občani 
gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve 
oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s 
pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.  
 
Predmet sofinanciranja so naslednje investicije: 

• investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah, 
• investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, 

objektov in naprav, 
• investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za 

izboljšanje kvalitete vode. 
 
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi 
priključki in priključevanjem objektov na omrežje. 
 
2. Pogoji za sofinanciranje 
 
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode 
so fizične osebe, ki: 

• so lastniki zasebnih vodovodov, 
• samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo, 
• njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju občine 

Vransko, 
• nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno 

omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih 
območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih 
programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter 
s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij, 

• imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s 
predpisi zahtevan, 

• so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po 
predpisih o vodah, 

• v preteklih 7 letih za isti vodovod niso pridobili sredstev 
sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko. 

 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2017 na razpolago 
5.000,00 EUR (proračunska postavka 04011 Oskrba z vodo). 
 
4. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, 
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški 
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave 
dotrajanih cevovodov ipd. vključno z DDV. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
Upravičeni stroški lahko nastanejo od  1. 1. 2017 dalje. 
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5. Način in višina sofinanciranja 
 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 EUR na investicijo. 
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
se boda sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih 
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
Občine Vransko za leto 2017.  
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, 
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2017, ne bodo 
dodelila v letu 2017, se bodo sredstva dodelila v letu 2018 iz 
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2018. 
 
6. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Lastnike zasebnega vodovoda v postopku dodelitve sredstev 
zastopa predstavnik lastnikov vodovoda ali upravljavec, 
kadar je le-ta po predpisih o vodah obvezen. 
 
Za dodelitev sredstev predstavnik lastnikov vodovoda ali 
upravljavec zaprosi s pisno vlogo. Vlogi je potrebno priložiti: 

• kopijo vodnega dovoljenja, 
• poročilo o izvedeni investiciji, 
• dokazila o zaključku investicije (projektna 

dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije …) ter 
• dokazila o višini investicije (originalni računi in situacija). 

 
Pisne vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali oddati 
osebno v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, najkasneje 
do 8. 11. 2017.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov 2017«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden 
naslov vlagatelja. 
 
7. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z 
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec 
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju. 
 
Dodeljena sredstva bodo izplačana na transakcijski račun 
upravičenca po podpisu pogodbe o sofinanciranju in petnajsti 
dan po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi nepovratnih 
sredstev. 
 
8. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V 

primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
9. Objava javnega razpisa  
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
10. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
pridobite po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali 
na telefonu 03 703 28 00. 
 
Številka: 4302-01/2017                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 3. 2017                           Franc Sušnik l. r. 
 
 

O B V E S T I L A 

4. Razvojna agencija Savinja je objavila 1. javni poziv za 
izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 
LAS Spodnje Savinjske doline 

Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje 
Strategije lokalnega razvoja za SSD 2014-2020, ter 
prispevajo k ciljem Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 
in ciljem Operativnega programa za izvajanje kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020 na območjih občin Braslovče, 
Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 
285.704,95 €. Gre za sredstva iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Delež sofinanciranja upravičenih 
stroškov za operacije znaša 85%. 

Upravičenci do sofinanciranja so:  
- fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe, 
registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,  
- kmetje,  
- kmetije z dopolnilno dejavnostjo,  
- nosilci osebnega dopolnilnega dela,  
- javne institucije/organizacije (javni zavodi, občine),  
- nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi 
in društva). 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
http://www.las-ssd.si/ 

Rok za oddajo vlog je 5. 5. 2017 oziroma v primeru osebne 
dostave v pisarno RA Savinja do 5. 5. 2017 do 13. ure. 

Datumi predstavitve poziva in delavnic za pripravo vlog bodo 
objavljeni naknadno na spletni strani LAS SSD.    

Dodatne informacije o javnem pozivu:  
- po elektronski pošti:  las.ssd@ra-savinja.si  
- po telefonu: 03 713 68 61/66 vsak delovnik od 8. do 13. 
ure.  

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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mesečno Poročilo Gasilske ZveZe Žalec meD 15. februarJem in 15. marcem 2017

V tem obdobju so gasilci Gasilske zveze Žalec 
opravili le eno večjo intervencijo. 

Izpostaviti je potrebno travniški požar, do katerega je prišlo v 
petek, 24. februarja, ob 2.02 uri. Goreti je pričelo na težko do-
stopnem terenu nasproti kamnoloma v kraju Studence, Gasils-
ko poveljstvo občine Žalec, Gasilska zveza Žalec. 

Aktivirani so bili gasilci iz Velike Pirešice ter Ponikve pri Žalcu, 
naknadno pa, na dodatno zahtevo, še gasilci PGD Zavrh pri Gali-
ciji in Gotovlje. Ker se je požar širil, so aktivirali še gasilce iz PGD 
Žalec, Levec, Šempeter v Savinjski dolini ter Ložnica pri Žalcu. 

S skupnimi močmi so požar pogasili ob 4.35 uri, na požarni 
straži so ostali gasilci PGD Ponikva pri Žalcu. 

V intervenciji je sodelovalo 64 gasilcev s skupno 12 vozili. Požar 
je uničil zapuščeni travnik ter podrast v velikosti 3.000 kvadrat-
nih metrov, obveščene so bile tudi pristojne službe. 

Ostali dogodki 

Februarja so potekali še zadnji občni zbori v gasilskih društvih 
Braslovče, Velika Pirešica, Šempeter v Savinjski dolini, Kap-
la-Pondor, Žalec, Letuš, Loke in Levec. 

V Osnovni šoli Griže je 10. marca potekal zaključni test tečaja 
za gasilce pripravnike. Člani, ki so uspešno zaključili šolanje ter 
pridobili čin gasilec pripravnik, se bodo lahko s tem činom še 
bolj aktivno vključili v gasilske vrste tudi med operativnimi in-
tervencijami. 

V Osnovni šoli Tabor je 11. marca 2017 potekalo tekmovanje mla-
dine Gasilske zveze Žalec v kvizu. Sodelovalo je 32 ekip v treh 
kategorijah, ki so se na tekmovanje prebile skozi občinska tek-
movanja. Najboljše tri ekipe v vseh kategorijah so dobile pravi-
co sodelovati na regijskem kvizu. 

Članice gasilskih zvez Savinjsko-Šaleške regije so si 12. mar-
ca v Velenju ogledale komično predstavo Kulturnega društva 
Gorenje z naslovom »Poročil se bom s svojo ženo«. Tega dne je 
na Vranskem potekal tudi zbor mladih Gasilske zveze Žalec, kjer 
so pregledali delo na področju mladine Gasilske zveze Žalec v 
preteklem letu in potrdili plan za letos. Poskrbeli so za druženje 
in aktivno preživljanje prostega časa mladih gasilcev ter izmen-
javo izkušenj in znanj. 

Posvet tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk, ki so ob 
sliki in besedi obnavljali teoretični del vaje s hidrantom in vaje 
raznoterosti pred pričetkom praktičnih vaj in tekmovanj na 
prostem, je potekal 15. marca. 

V tem obdobju so bile podpisane tudi zadnje pogodbe o oprav-
ljanju lokalne gasilske javne službe med gasilskimi društvi, nji-
hovimi občinami ter Gasilsko zvezo Žalec. S tem je zagotovljeno 
nemoteno  delovanje gasilskih enot na območju GZ Žalec v letu 
2017. 

Statistika 

V obdobju poročila je bilo v Gasilski zvezi Žalec  26 intervencij, ki 
so trajale skupno 30 ur in 20 minut. Najdaljša intervencija je tra-
jala dve uri in pol, najkrajša pa samo pet minut. Lani v enakem 
obdobju je bilo 13 intervencij. 

Statistika občinskih poveljstev Gasilske zveze Žalec 

V Gasilskem poveljstvu občine Žalec je bilo 19 dogodkov, kjer 
je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve in-
tervenciji, v GPO Braslovče pa tri. GPO Tabor ni imel intervencij, 
gasilci GPO Vransko pa so opravili dve intervenciji. 

Intervencije na območju GPO Vransko

17. 2. 2017 

Ob 11.57 je v Brodeh, GPO Vransko, zagorela suha trava. Posre-
dovali so gasilci PGD Vransko, Tešova, Prekopa-Čeplje-Stopnik 
in Ločica pri Vranskem, skupno 8 gasilcev, ki so požar na površi-
ni 50 m2 omejili in pogasili. 

22. 2. 2017 

Ob 21.28 so na Vranskem v stanovanjski hiši zagorele saje v dim-
niku, ki so do prihoda gasilcev pogorele. Gasilci PGD Vransko, 
Prekopa, Ločica pri Vranskem in Tešova so preventivno opravi-
li meritve s termokamero in pregledali okolico. Lastniku so 
naročili, naj naroči dimnikarsko službo. 

Poročilo je pripravil: 
Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
tadej.zupan@gz-zalec.org

občni Zbor Društva reJcev Drobnice cekin 
V soboto, 11. februarja, so se člani društva Cekin v velikem 
številu zbrali na občnem zboru, kjer so proslavili tudi dvajse-
to obletnico delovanja društva. 

Pred pričetkom občnega zbora je Marjeta Ženko predstavila 
ukrep Dobrobit živali  – paša drobnice, v katerega se bodo 
lahko vključili rejci, ki imajo vsaj 2 GVŽ drobnice in bodo ime-
li živali na paši najmanj 210 dni med 15. 3. in 30. 11. 2017. Za 
podaljšano pašo prejmejo 27,60 evra/GVŽ. 

Predsednik Miran Zmrzlak je podal pregled dela v minulem 
letu. Društvo je bilo zelo aktivno, saj so se njegovi člani 
udeležili številnih prireditev po vsej Sloveniji, kjer so pred-
stavili svoje proizvode iz mleka in mesa drobnice in tako pri-
pomogli k promociji panoge. Temu je še posebej namenjeno 
vsakoletno sodelovanje na pašnem pikniku na Rogli, kjer 
poleg razstave ovc in koz člani društva pripravijo degustaci-
jo jagnjetine in kozličevine ter prodajo mesnih in mlečnih 
izdelkov, kož in drugih proizvodov. 

Poslanstvo društva je tudi izobraževanje rejcev. Temu je bil 
namenjen Dan rejcev drobnice v Taboru, kjer so se rejci lah-
ko poučili o pomoči pri porodih, kako pripraviti jagnjetino 
in kozlička za potrošnika, kot primer dobre prakse pa se je 
predstavila ekološka kmetija Mastnak. Na tečaju priprave 
jagnjetine in kozličevine za potrošnika so udeleženci dobili 
še več znanja s tega področja. 

Tudi enodnevna in dvodnevna ekskurzija sta namenjeni izo-
braževanju rejcev in seveda tudi spoznavanju in druženju, 
saj prijetno združimo s koristnim. 

V tekočem letu so si člani društva prav tako zastavili ob-
sežen program, ki ga bodo izvedli tudi s povezovanjem v 
Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije in v sodelovanju s  
sosednjimi društvi. 

Prisotne je nagovoril predsednik ZDRDS Roman Savšek ter 
jih seznanil z delom Zveze v preteklem letu in z nalogami, ki 
so si jih zadali v tem letu. 
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Občni zbor je bil letos namenjen praznovanju 20-letnice delovanja društva. Spomnili so 
se ustanovitvenega sestanka in vseh pobudnikov, med njimi je bila tudi urednica revije 
Drobnica Marjana Cvirn, ki je zbranim predstavila svoje spomine na ta dogodek. Neka-
teri od ustanovnih članov so še vedno aktivni v društvu, pridružilo se jih je tudi nekaj, ki 
so rejo sicer opustili, ohranili pa so lepe spomine na skupno delo. 

Upravni odbor društva je pode-
lil priznanja tistim članom, ki so v 
minulih letih največ prispevali k us-
pešnemu delu. Priznanja v zahvalo 
za strokovno pomoč so podelili 
tudi članom strokovne skupine. 

Društvo se je iz ustanovnih 33 čla-
nov povečalo na sedanjih 251, bilo 
pa jih je že preko 300. To kaže, da 
je reja drobnice na področju, ki ga 
pokriva, pomembna panoga. Rej-
ci se zavedajo, da je za uspešno 
delo potrebno povezovanje, izo-
braževanje in skupen nastop pri 
promociji. 

Vsi si želimo, da bi društvo tudi v 
bodoče združevalo rejce drobnice 
in jim nudilo oporo pri pridobivan-
ju znanja in prodaji. Vsako leto se 
društvu pridružijo novi člani, pred-
vsem od mladih pa pričakujemo 
nove ideje in elan za prihodnjih 20 
let.

Tudi občini Vransko se zahvalju-
jemo za podporo pri delovanju 
društva.

Marjeta Ženko

Dobra Dela nas boGatiJo
V ponedeljek, 20. 2. 2017, smo v OO RK Vransko izvedli 3. pro-
gramsko skupščino. Pregledali smo realizacijo nalog, ki smo 
si jih zadali v preteklem letu. Naši prostovoljci so opravili 
izredno  veliko prostovoljnih ur, prevozili veliko brezplačnih 
kilometrov, z namenom polepšati jesen življenja našim 
občanom. Z njimi so se družili na delavnicah, srečanjih, 
kostanjevem pikniku, skupaj so obiskali Hišo sadežev  v Žal-
cu, izdelovali različne izdelke ali pa se samo pogovarjali. Z 
drobceno pozornostjo so razveselili tudi vse, ki so v lanskem 
letu dopolnili osemdeset let in več. Preko celega leta so prvo 
sredo v mesecu od 16.00 do 17.00 ure izvajali meritve holes-
terola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka v Zavodu sv. Rafa-
ela na Vranskem. Udeleževali  so se proslav v občini Vransko 
in tudi izven. Aktivno so sodelovali z različnimi društvi in or-
ganizacijami v občini ter pomagali družinam s prehranskimi 
paketi, z oblačili, obutvijo, s posteljnino, pohištvom, z belo 
tehniko itd.  Pomagali so tudi s finančno pomočjo pri plačilu 
položnic. Izvedli so volitve članov v OO RK Vransko ter RKS 
– OZ Žalec za mandatno obdobje 2017-2021. 

Tudi v tem letu si bodo prizadevali pomagati občanom, jih 
obiskovali, se z njimi pogovarjali, družili, zabavali in jim lep-
šali dneve jeseni. 

OO RK Vransko vabi  vse, ki imate čut za nesebično pomoč, 
da se jim pridružite. 

OO RK Vransko

PomlaDno cvetJe
Narava se prebuja, prihaja pomlad. Zacveteli so zvončki, 
trobentice, žafrani … 

Vranske rož'ce smo pomladansko cvetje izdelale iz krep 
papirja. Te rožice sedaj krasijo slaščičarno Brglez, kavar-
no Vransko, Schwentnerjevo kapelo in več vaških kapel. 
Pridno pa se pripravljamo tudi na razstavo ob občinskem 
prazniku.
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kviZ mlaDine
Mladinci in pionirji iz PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik so se 
tudi letos vestno pripravljali  na gasilsko tekmovanje  KVIZ 
mladine. Teoretični del so vadili doma, praktične vaje pa so 
bile v Gasilskem domu Prekopa. Za praktične vaje so skrbe-
li mentorji Barbara, Blaž in Andrej, na tekmovanje pa sta 
ekipe spremljala še pomočnika mentorjev Mitja in Aljaž. 
Tekmovanje na ravni Gasilskega poveljstva Vransko je bilo 
3. marca. Udeležili sta se ga dve ekipi mladincev (mešano) 
in ena ekipa pionirjev. Ekipe mladincev so zasedle tretje in 
četrto mesto, ekipa pionirjev pa  se je uvrstila na nadaljnje 
tekmovanje GZ Žalec.

Vsem tekmovalcem čestitke za dosežen uspeh.

Poveljnik PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
Andrej Blatnik

lubaDarJi so naJvečJi sovraŽniki naših smrekovih GoZDov
Leta 2014 je velik del 
slovenskih gozdov 
močno poškodoval 
žled. Tako so danes 
vidne posledice tudi 
na poškodovanih go-
zdovih Spodnje Sa-
vinjske doline. Veliko 
količino poškodovane 

smreke redno spremljajo namnožitve podlubnikov. Ven-
dar je obseg poškodb v preteklem letu zaradi podlub-
nikov presegel tudi najbolj črne napovedi stroke. 

Strma rast populacije lubadarja se je začela v drugi 
polovici leta. Posledično je bilo do konca leta posekanih 
1,8 milijona m3 lesne mase dreves, večinoma smreke. Ko-
ličina je kar 2,4 krat večja od dosedanjega rekorda v letu 
2005. Največ poškodovanih dreves so posekali v Postoj-
ni, Ljubljani, Tolminu in na Bledu. Na celjskem območju 
smo posekali 45.000 m3 poškodovanih smrekovih dreves. 

Namnožitev podlubnikov bo trajala več let. V letu 2016 
pričakujemo, da bo škoda zaradi podlubnikov najmanj 
tolikšna kot v letu 2015. Obseg škode v prihodnjih letih 
in trajanje namnožitve bosta odvisna od vremenskih 
razmer in uspešnosti izvajanja ukrepov za zatiranje pod-
lubnikov, za kar je pa nujno dobro poznavanje ekologije 
škodljivcev. 

Podlubnikov je preko 90 vrst, a največ škode napravi os-
merozobi ali veliki smrekov lubadar. Poznavanje njegovih 
prehrambenih navad in pa razvojnega ciklusa je osnova 
za racionalno ukrepanje pri zmanjševanju populacije. Vsi 
življenjski procesi so odvisni od temperature, vlage, do-
stopnosti hrane, stanja naravnih sovražnikov. 

Podobno kot pri večini žuželk  poznamo tudi pri lubadar-
jih štiri razvojne oblike: jajčece, ličinko, bubo in odrasle-
ga, spolno zrelega hrošča. 

Ker so povečini sekundarni škodljivci, samci najdejo 
poškodovano, oslabelo drevo in izdolbejo vhodno odpr-
tino.  Z izločanjem kemičnih snovi (feromonov) vsak 

samec privlači 1-3 samice. Po oploditvi samice izdelajo 
tako imenovane materinske rove, v katerih izležejo jajče-
ca. Materinski rovi so vzdolžni in brez črvine, to iz rovov 
izmetava samec. Iz jajčec se razvijejo ličinke, ki dolbejo 
prečne rove. Ti se širijo z rastjo ličink, so polni črvine in se 
zaključijo s kamrico (bubilnico), kjer se ličinka zabubi. Iz 
bube se razvije spolno nezrel svetlo obarvan hrošč, ki po 
hranjenju spolno dozori, izdolbe izhodno odprtino, izleti 
iz drevesa in poišče svoje gostiteljsko drevo. Napadeno 
drevo se najpogosteje zaradi prekinitve pretoka hranil-
nih snovi posuši. 

Hitrost razvoja je odvisna od temperature. Ličinke in 
bube zdržijo temperaturo najmanj do -10 °C, medtem ko 
smrtnost pri hroščih povzročijo šele temperature pod 
-30 °C . Za letanje oziroma rojenje pa se mora tempera-
tura zraka v treh zaporednih dneh dvigniti nad 16 °C. V 
povprečnih temperaturnih razmerah razvoj od jajčeca do 
hroščka poteka 8-10 tednov, pri nadpovprečnih tempera-
turah je razvoj še krajši (4 tedne).   

Ko bodo začeli smrekovi lubadarji rojiti, bodo poiskali 
primerno smreko za naselitev, najraje sveže poškodova-
no stoječo ali podrto smreko. Napad na stoječih smrekah 
se začne na deblu tik pod krošnjo. Uspešno naseljeni 
lubadarji začno oddajati kemično snov (tako imenovane 
agregacijske feromone), s katerimi na napadeno drevo 
privabijo še druge lubadarje.  Ko je drevo polno zase-
deno, začno že naseljeni hrošči oddajati kemično snov, 
ki odvrača hrošče proč od drevesa, zato le-ti, ki še ved-
no priletavajo, naselijo okoliška drevesa. V obdobjih na-
množitve se tako lahko žarišče podlubnikov hitro razširi 
tudi na več 10 dreves. Zaradi tega gozdarji v obdobjih 
namnožitev za posek ne odredimo samo vidno napadenih 
dreves, temveč tudi okoliška drevesa, ki bodo, v kolikor 
še niso, s podlubniki naseljena, preden se bo začel posek 
v žarišču.  Z lubadarji napadene smreke moramo čim prej 
odkriti, da imamo potem več časa za posek in odvoz lesa 
iz gozda v predelavo ali lupljenje. Redno moramo nadzi-
rati smrekove sestoje, zlasti v nižinah in na prisojnih ter 
drugih sušnih legah. Preveriti je treba sestoje, kjer so se 
žarišča pojavila že preteklo ali kjer se je v preteklih le-

 iz življenja društev / ne spreglejte
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tih izvajala redna sečnja. V spomladanskem in poletnem 
obdobju je priporočljivo pregledovati ogrožene sestoje 
vsaj enkrat na dva tedna. Prvi znak uspešnega napada je 
črvina, ki jo samec izmetava iz matičnih rovov. To je znak, 
da samička že odlaga jajčeca pod lubje. S posekom ne 
smemo odlašati, saj se bo drevo gotovo posušilo. Črvino 
na ležečem drevju opazimo v kupčkih okoli vhodnih odpr-
tin, na stoječem se nabira ob koreničniku.  Močni nalivi 
lahko črvino izperejo in je težje opazna. V kolikor eviden-
tiramo lubadarke po črvini, imamo več časa za posek in 
odvoz lesa iz gozda, kot če lubadarke prepoznamo šele 
zaradi obarvanja krošenj. Obarvane krošnje pomenijo, 
da so ličinke s svojimi rovi že prekinile pretok rastlinskih 
sokov po drevesu oziroma da je drevo napadeno že 2-4 
tedne, odvisno od temperatur. Časa za pravočasen posek 
in odvoz lesa iz gozda v predelavo ali beljenje je že manj.  
V jesenskem času se tudi ob še zelenem drevesu pojavlja 
odpadanje skorje z debla. 

Kako obvladujemo podlubnike, da preprečujemo še večjo 
škodo? Izvajati moramo vse razpoložljive metode varstva 
pred podlubniki, kar imenujemo integralno varstvo rast-
lin. Integralno varstvo rastlin spodbuja uporabo metod, 
ki posnemajo naravne zakonitosti, ter med seboj povezu-
je vse ustrezne ukrepe varstva pred podlubniki. 

Upoštevati je treba naravne sovražnike podlubnikov, 
spremljati številčnost podlubnikov, npr. s feromonskimi 
pastmi, uničevati podlubnike z namenom zmanjševanja 
njihove številčnosti. Pri tem je uporaba insekticida skrajni 
ukrep. S pretirano uporabo insekticidov namreč uničimo 
naravno ravnovesje med podlubniki in njihovimi narav-
nimi sovražniki. Primernejše so oblike preventivnega 
varstva: odstranitev poškodovanih dreves pred izletom 
hroščev, izvajanje gozdnega reda, predvsem pa pospeše-
vati smreko na njej primernih rastiščih.  

Ob gozdovih lahko pogosto vidimo črne feromonske kon-
trolno lovne pasti, ki jih gozdarji uporabljamo za oceno 
številčnosti lubadarjev. Do 10 % lubadarjev lahko s temi 
pastmi tudi ulovimo, vendar so za lovljenje primernejša 
kontrolno lovna drevesa. 

Najbolj učinkovit ukrep zatiranja podlubnikov je znan 
že dolgo. To je posek s podlubniki naseljenih dreves 
(lubadark), preden iz njih izleti nova generacija podlub-
nikov. Vendar s samim posekom podlubnikov še ne uniči-
mo. Podlubnike uničimo s predelavo ali z lupljenjem de-
bel. Včasih so debla lupili v gozdu, danes se to izvaja le 
izjemoma. Zato je treba neolupljena debla čim prej odpel-
jati iz gozda na lesno-predelovalne obrate, kjer jih olupijo 
na lupilnih linijah ali predelajo. 

V kolikor pravočasen odvoz lubadark iz gozda ni mogoč 
in gre za manjšo obvladljivo količino lubadark, se mora 
lubadarke olupiti v gozdu in lubje po potrebi pokuriti (v 
kolikor so bube že obarvane oz. so pod lubjem že mladi 
hroščki). Sečne ostanke lahko prekrijemo s črno folijo ali 
pa z insekticidno mrežo. 

Če povzamemo. Za najuspešnejše zatiranje lubadarjev 
je pomembno pravočasno odkrivanje žarišč in potem 
pravočasen posek napadenih dreves, predvsem pa pred 
izletom hroščkov iz nove generacije. Zato pregledujmo 
svoje gozdove v letnem času in pravočasno izvedimo za-
tiralne ukrepe na odkritih žariščih.  Pomagajmo revirnim 
gozdarjem z odkrivanjem žarišč, ker ob namnožitvah 
vsak dan za uspešno sanacijo veliko pomeni. 

 Miran Orožim 

Kontaktne informacije ZGS KE Žalec: 
Janez Černec – revir Zaplanina 041 657 580

ne spreglejte

ZbiranJe ZDravil in meDicinskeGa sanitetneGa materiala Za maDaGaskar
Za našo humani-
tarno-medicin-
sko odpravo 
zbiramo zdra-
vila, ki so vam 
zaradi različnih 
razlogov ostala 
doma v preda-
lu in jih nimate 
namena upora-

biti. Potrebujemo zdravila, ki jim rok upo-
rabe ne bo pretekel najmanj do junija 2017. 
Zdravil s pretečenim rokom ne zbiramo, 
lahko pa nam jih skupaj z ostalimi zdravi-
li predate, mi pa jih bomo odložili na pri-
merna mesta v centru za zbiranje in ravnan-
je s tovrstninimi snovmi. Prav tako zbiramo 
sanitetni material, lahko komplete prve po-
moči, ki so ostali neuporabljeni. Za več in-
formacij smo na voljo na telefonski številki 
051 242 598.

Jernej Lesjak
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sPomlaDanska šola teka vransko
Na spomladansko šolo teka ste vabljeni vsi tekači 
začetniki, starejši od 15 let, in tisti tekači, ki ste 
bili pozimi bolj malo tekaško aktivni, pa bi se radi 
v toplejšem delu leta ponovno predramili. Namen 
šole je postopno uvajanje telesa na tekaške obre-
menitve s tekaškimi vajami, šprinti, s tekom po 
klancu in samim LSD-tekom (long slow distance 
– počasnejšim tekom na daljše razdalje) na priha-
jajoče poletje. Šola bo potekala v naravi, na Vran-
skem in okoliškem hribovju, ob torkih in četrtkih 
v popoldanskih urah. Dodatne informacije lahko 
dobite na telefonski številki 051 242 598.

Jernej Lesjak

TEST HOJE  

NA 2 km 

PRIDRUŽITE SE NAM NA BREZPLAČNEM TESTU HOJE. 
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raZlični oDtenki Demence
Moj/a oče/mama se je spremenil/a. Kaj 
se dogaja? Ni več takšen/takšna, kot je 
bil/a. Je bolj razdražen/a, zapira se vase, 
družba ji/mu ne ustreza več.

Eden od možnih vzrokov je lahko tista grozna beseda na 
D. Dan D. Demenca.

Kaj se pravzaprav dogaja? Različni deli možganov so 
zadolženi za različne procese oz. funkcije. Pri demenci 
začnejo določeni predeli možganov odmirati. V srednjem 
delu imamo funkcije za gibanje in čutenje, zadolžen je 
za našo inteligenco. Če se demenca začne v tem predelu 
možganov, se spremeni osebnost ljudi. Tako lahko npr. 
človek z demenco začne kompulzivno zapravljati, jemati 
kredite, čeprav takšno vedenje prej zanj ni bilo značilno. 
V sprednjem delu možganov imamo shranjeno empati-
jo. Osebe, ki se jim demenca začne v tem delu možga-
nov, nimajo občutka, da kar koli delajo narobe. Primer je 
lahko kosilo s širšo družinsko mrežo, kjer dedek začne 
sredi kosila prepevati ali še huje, otipavati mlajšo neča-
kinjo. V zadnjem delu možganov imamo center za vid, 
del možganov na vrhu glave pa je zadolžen za to, da se 
znajdemo v prostoru, se orientiramo. V kolikor demenca 
prizadene možganski predel za orientacijo, se zmanjšuje 
človekova sposobnost za orientacijo v prostoru.

Demenca se začne bolj na površju možganov, nato pa 
postopoma napreduje vedno globlje. Na koncu prizadene 
še starejši živčni sistem – oseba v zadnji stopnji demence 
nima več občutka za žejo ali lakoto. Poznamo več vrst 
demenc, odvisno od tega, katere možganske predele naj-
prej prizadene. Tako poznamo tudi različne stopnje de-
mence.

Simptomi ali znaki za demenco so:
• izguba spomina, iskanje, izgubljanje in prestavljanje 

stvari 
• ponavljanje vedno istih vprašanj 
• težave z orientacijo 
• govorne težave 
• težave z mišljenjem in načrtovanjem 
• nezmožnost prepoznavanja ljudi ali predmetov 
• spremembe osebnosti in vedenja 
• težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil 
• izguba motivacije in iniciativnosti 
• zapiranje vase, izogibanje družbi 
• povečani strahovi 
• prividi, prisluhi, vmešavanje preteklosti v sedanjost 

V začetnem stadiju demence lahko človek še marsi-
kaj naredi sam. Vsakodnevne aktivnosti še zmore sam, 
pomembno je, da čim dlje ohrani vsakodnevno aktivnost 
in rutino, dobro pa je, da ga spodbujamo, da se poskuša 
naučiti kaj novega, seveda njegovim sposobnostim pri-
mernega. Bolnik se na tej stopnji zaveda svojih težav in je 
zaradi tega v stiski. Pazimo, da človeka ne izključujemo iz 
družbe, in ga vključujemo v raznovrstne dejavnosti.

Srednja napredovana demenca človeka onesposobi za 
kakršno koli poklicno delo. Tvegano je, če oseba živi 

sama, podvržena je raznim nevarnostim (npr.  pitje čis-
tila, prižgan plin v kuhinji) ter raznim zlorabam. Ker si 
lahko narobe predstavljajo in razlagajo določene dogod-
ke oz. ponudbe, so lahko žrtve raznih goljufij. Okrnjen 
je spomin za bližnje pretekle dogodke, orientacija je po-
manjkljiva, govor običajno ni tekoč. Lahko se pojavijo 
blodnje, pogosto tavajo, izgubljajo in zalagajo stvari.

Končni stadij demence večino ljudi onesposobi, da bi žive-
li doma. So nestabilni pri gibanju oz. se sploh ne zmorejo 
več gibati. Človek ima težave s požiranjem, pogosto ne 
vedo, kaj bi s hrano v ustih. Lahko ne prepoznajo sebe in 
niti najbližjih, ne zmorejo besedne komunikacije, potre-
bujejo popolno oskrbo in nego. 

V prvih stadijih demence je nerazumevanje bližnjih in 
negativen odziv okolice na vedenje ljudi z demenco zelo 
pogost pojav. Ko ljudje še nimajo potrjene diagnoze de-
menca, so konflikti z ljudmi iz socialnega omrežja precej 
pogost problem. Včasih okolica tudi prekine stike s člove-
kom z demenco, ker ne razume njegovega vedenja. Ven-
dar pa ljudje z demenco močno čutijo, koliko pozornosti 
jim posvečajo sorodniki. Zelo je pomembno, da so sorod-
niki prijazni ter da osebi z demenco ne preprečujejo, da 
se moti, saj jo s tem samo še dodatno zmedejo. V social-
nem delu je poznan pojem pridruževanja uporabniku. V 
kolikor človek npr. pove, da je izgubil pomemben doku-
ment oz. da mu jih je nekdo ukradel, jemljemo človeka 
resno. Človek z demenco se v tistem trenutku dejansko 
počuti ogrožen, verjame, da mu je nekdo vzel. Kako se 
mi počutimo, če vemo, da nam je nekaj nekdo ukradel? 
Ogroženo. V tistem trenutku pritrdimo osebi z demenco 
ter povemo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da 
dokumente najdemo oziroma najdemo storilca. Nikakor 
ne prepričujemo človeka, da ni res.

za ožjo sorodstveno mrežo je življenje z osebo z demen-
co velika psihična in fizična obremenitev. Diagnoza je pač 
takšna, da ne bo prišlo do izboljšanja zdravstvenega stan-
ja, temveč se bo stanje postopoma slabšalo (čeprav so 
seveda boljši in slabši dnevi oz. tedni – enkrat je človek z 
demenco bolj orientiran, drugič manj).  Poleg tega se pri 
svojcih pridruži žalovanje – žalovanje za takšno osebo, ki 
je ni več. Oseba z demenco se namreč spremeni. Življenje 
z osebo z demenco predstavlja tek na dolge proge, mara-
ton. In na vsak maraton je potrebna temeljita priprava, 
drugače ga ne bomo zmogli.  Družinskemu sistemu pri-
poročam, da se skrb za osebo z demenco porazdeli med 
več družinskih članov in se naredi plan podpore  osebi z 
demenco. Velikokrat  večji del obremenitve prevzame en 
družinski član, največkrat ženska, kar pa je prenaporno. 
Tisti, ki je stalno prisoten z osebo z demenco, potrebuje  
vsakodnevni odmik, odklop od osebe z demenco. Oseba, 
ki v največji meri skrbi za osebo z demenco, mora najti  
vsakodnevne »ventile sprostitve« in početi stvari, ki jo 
veselijo. Naj bo to sprehod v naravi, vrtičkanje, druženje 
z ljubimi osebami, petje ali kar koli drugega. Pri tem je 
seveda lahko v podporo tudi storitev pomoči na domu ali 
domsko varstvo. 
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POVABILO K VPISU V VRTEc VRANSKO zA ŠOL. L. 2017/18
Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 3. 4., 

do petka, 7. 4. 2017. Od 3. do 6. 4.  v pisarni vrtca Vransko, 7. 4. 2017 pa v pisarni vrtca Tabor, od 8.00 do 14.00, po 
predhodni najavi na št. 03 703 23 92 pa tudi izven tega termina. 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate 
pridružiti med šolskim letom 2017/2018. 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 27. 3. 2017 , do petka, 31. 3. 2017. 
Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

In še dva napotka: 

-          Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne 
strani vrtca. 

-          Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske 
številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov; priporočamo, da te 

podatke prinesete s sabo. 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2017 (za otroke, ki bodo 1. 9. 
izpolnjevali pogoj, da bodo stari najmanj 11 mesecev).

Izkušnje kažejo, da so odnosi s sorodniki z demenco zelo 
odvisni od kakovosti odnosa, ki so ga vzdrževali pred 
boleznijo. Zanimivo pa je, da pojav demence lahko vpliva 
tudi na izboljšanje odnosa s sorodniki. V domačih raziska-
vah sorodniki navajajo bolj intenzivno sporazumevanje, 
sorodniki si vzamejo več časa za človeka z demenco kot 
pred pojavom bolezni ali pa so zaradi diagnoze demence 
bolj spoštljivi do staršev, bolj strpni, razumevajoči. Prav 
diagnoza demenca lahko sorodstveno mrežo »prisili«, da 
se upočasni, da si vzame čas za sočloveka.

Delila bi osebno izkušnjo. Moj stari oče je imel težko 
obliko demence, alzheimerjevo demenco z Lewyjevimi 
telesci. Je kombinacija alzheimerjeve bolezni (spominske 
motnje itd.) ter Parkinsonove bolezni (tresavica rok, nog, 
upočasnjenost gibov in mišljenja, manj izrazita obrazna 
mimika), pojavljati pa se začnejo tudi prividi in prisluhi.

Tudi v času bolezni sva imela veliko pristnih in lepih tre-
nutkov srečanja. Še vedno sva lahko skupaj pela, se na-
smejala. Smisel za humor se je pri njem ohranil.  Kadar 
pa so se njegovi prividi razbohotili, sem se spremenila v 
njegovega zaveznika, ki mu je pomagal. Tako sem skupaj 
z njim  navidezno bežala pred vojaki, poiskala izmišljeno 
zatočišče. V času ropov pa sem lopove odgnala, »poklica-
la policijo«, da so jih zaprli. S tem sem se mu pridružila v 
njegovi stiski, ni bil sam, hkrati pa sem mu dajala občutek 

varnosti. Vse bo v redu, poskrbeli bomo. Nič hudega se 
ne bo zgodilo.

Velikokrat je prav zagotavljanje občutka varnosti ključne-
ga pomena. Osebi z demenco se dogajajo nepredstavljive 
stvari. Kar naenkrat se vse okoli nje spreminja. Stvari niso 
več na svojem mestu, izginevajo. V določenih trenutkih 
začetnih stadijev se lahko celo zaveda, da je z njim nekaj 
narobe. Da pozablja. Da se izgublja. Si predstavljate, da 
bi hodili in kar naenkrat ne bi vedeli, kje ste? Od sose-
da ne bi več našli poti do doma? Človek z demenco se 
velikokrat znajde v hudih stiskah ter močnih občutjih 
strahu. Zato menim, da je zagotavljanje občutka varno-
sti in pomiritve ključnega pomena. To lahko zagotovimo 
npr. tudi preko povečanega telesnega stika  – npr. do-
tik z roko, objem, gladenje oz. trepljanje, npr. po rami, 
v kolikor osebi z demenco telesni dotik ustreza. Hkrati 
vzpostavljamo čim več očesnega stika ter osebi z očmi 
zagotavljamo občutek – vse bo v redu. S tabo sem.

V Sloveniji obstaja društvo Spominčica, ki nudi podporo 
in brezplačne informacije za svojce osebe z demenco. 
Za informacije, pomoč, podporo, dilemo, kako ravnati v 
zvezi s svojimi svojci, pa se lahko obrnete tudi k nam. 

Maja Čufer, univ. dipl. soc. del. 

PlinovoD m9 kiDričevo–voDice na ločici Proti šPitaliču in motniku
V postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice je Vlada RS na 
123. redni seji dne 23. 2. 2017 sprejela sklep o naustreznejši varianti trase načrtovanega plinovoda. 

Na odseku D, ki med drugim poteka tudi na območju naše občine, je kot najustreznejšo varianto potrdila varianto 
1, ki se na Ločici odcepi proti Špitaliču in Motniku.
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FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO 
vabi na 

VELIKONOČNO STOJNICO 
v soboto, 15. aprila 2017, od 13. do 16. ure 

v trgu Vranskega. 

Ob 14. uri bodo folkloristi v cerkvi sv. Mihaela prikazali 
prihod k blagoslovu velikonočnih jedi. 

 
Po blagoslovu vas vabimo k stojnici na pokušino 

velikonočnih dobrot. 

OBjAVLjEN 1. jAVNI POzIV zA IzBOR OPERAcIj zA IzVAjANjE 
STRATEGIjE LOKALNEGA RAzVOjA LAS SPODNjE SAVINjSKE DOLINE

Razvojna agencija Savinja je 8. 3. 2017 objavila 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 
LAS Spodnje Savinjske doline.

Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje Strategije lokalnega razvoja za SSD 2014–2020 ter prispevajo 
k ciljem Programa razvoja podeželja 2014–2020 in ciljem Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020 na območjih občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 285.704,95 evrov. Gre za sredstva iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 85 %.

Upravičenci do sofinanciranja so: 
• fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, 
• kmetje, 
• kmetije z dopolnilno dejavnostjo, 
• nosilci osebnega dopolnilnega dela, 
• javne institucije/organizacije (javni zavodi, občine), 
• nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi http://www.las-ssd.si/
Rok za oddajo vlog je 5. 5. 2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja RA 
Savinja Žalec do 5. 5. 2017 do 13. ure.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani http://www.las-ssd.si.
Datumi predstavitve poziva in delavnic za pripravo vlog bodo objavljeni naknadno na spletni strani LAS 
SSD.    

Dodatne informacije o javnem pozivu: 
• po elektronski pošti:  las.ssd@ra-savinja.si 
• po telefonu: 03/ 713 68 61/66  vsak delovnik od 8.00 do 13.00
Zadnja vprašanja bodo možna do 3. 5. 2017.
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aPel Za Pravilno uPorabo ffs
Čebela spremlja človeka na njegovi 
življenjski poti že od pradavnine. Z 
njenim pridelkom – medom si je že 
v prazgodovini tešil lakoto in celo 
reševal življenje. Skozi svoj razvoj je 
človek spoznal še ostale številne ko-
ristnosti čebele; od njenih pridelkov 
do opraševanja sadnega drevja in kul-
turnih rastlin. Čebela in njeni proizvo-
di igrajo tako že tisočletja pomembno 
vlogo v prehrani, medicini, še poseb-
no pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot 
opraševalca se lahko zahvalimo za 
bogat izbor sadja in zelenjave v naši 
prehrani, kakor tudi za rastlinsko raz-
novrstnost v naravi. 

Ko čebele obiskujejo cvetove,  na ka-
terih nabirajo medičino in cvetni prah,  
pogosto pridejo v stik s strupenimi 
sredstvi, ki  se v kmetijstvu uporablja-
jo za zaščito rastlin. Čeprav sta pravil-
na raba, promet in kazni v primeru 

nepravilne uporabe FFS predpisane v 
Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih 
(ZFfS-1; Uradni list RS, št. 83/12), še 
vedno prihaja do pomorov čebel. 

Da ne bi bili več priča zastrupitvam 
čebel, čebelarji vse uporabnike FFS 
prosimo, da te uporabljajo  v skladu  
z  načeli dobre kmetijske prakse in 
varstva okolja.  Posebno pozornost  
naj posvetijo čebelam  z naslednjimi 
ukrepi: 

- pred načrtovano uporabo FFS na-
tančno preberite priložena navodila, 
saj je v njih in tudi na embalaži opo-
zorilo, ali je sredstvo strupeno za če-
bele. V glavnem so za čebele škodljivi 
vsi insekticidi  in imajo to tudi napisa-
no na etiketi. Posebno bodite  pozor-
ni na znak čebele v rdečem okvirju;
• priporočena sredstva uporabljaj-

te v najnižjih priporočenih od-
merkih;

• uporabljajte za čebele manj ne-
varne pripravke; 

• pred škropljenjem  pokosite po-
drast v sadovnjaku ali vinogradu;

• škropite v večernih urah ali 
ponoči, ko so čebele že v panjih. 

Da bo na travnikih še naprej veliko 
raznovrstnih rož in zvokov brenčečih 
čebel ter da bodo cvetoča sadna 
drevesa oprašena, slovenski čebelarji 
pozivamo vse uporabnike FFS, da  so 
pri njihovi uporabi skrajno previdni. 

Čebelarska zveza Slovenije 
Vlado Auguštin

BREzPLAČEN SEMINAR TEMELjNIh 
POSTOPKOV OŽIVLjANjA

V Sloveniji zaradi zastoja 
srca vsako leto umre 
skoraj 2.000 ljudi (5–6 
ljudi na dan). Zmanjšanje 
tako visokega števila je cilj 
projekta iHELP, h kateremu 
je Občina Vransko pristopila 

leta 2015.

V okviru projekta bomo v četrtek, 6. aprila 
2017, ob 12. uri organizirali brezplačen 
seminar temeljnih postopkov oživljanja. 
Seminar, ki traja približno dve uri, bo potekal 
v predavalnici Energetike, v primeru večjega 
števila udeležencev pa v kulturnem domu. 

Program seminarja: 
• Predstavitev projekta iHELP. 
• Kako poskrbeti za lastno varnost? 
• Kdaj je potrebno oživljati osebo? 
• Osnovni koraki temeljnih postopkov 

oživljanja (ugotavljanje zavesti, diha ali 
ne diha, SOS-alarmiranje preko iHELP 
mobilne aplikacije, klic na pomoč (112), 
masaža srca, umetno dihanje, uporaba 
defibrilatorja). 

• Oživljanje novorojenčka, otroka in odrasle 
osebe. 

• Kaj je in kako deluje defibrilator? 

Lepo vabljeni.

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je zapustil 
mož, oče in ata

ALOJZ PIKL - Blažičkov Lojz
(1942-2017)
 iz Tešove 11

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, darove 
za cerkev in svete maše ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu 

pospremili na njegovi zadnji poti. 
Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Jožetu Turineku 

za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Ropotar za 
organizacijo pogreba in pevski skupini M. J. A. V. za lepo odpete 

pesmi. 
V srcih smo s tabo, ata.

ŽALUJOČI VSI NJEGOVI
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Vabljeni v našo prodajalnico Pri pek 
od ponedeljka do sobote od 6. do 13. ure 

Kruh, pekovsko pecivo, slaščice, keksi, torte

15 % popusta ... takoj ... vsak dan ... na proizvode lastne proizvodnje razen tort po naročilu ...

Vabljeni!

Z našimi dobrotami do bogate velikonočne pojedine

Sedaj v naši prodajalni tudi kruh in slaščice z nizko vsebnostjo ogljik
ovih hidratov



30 ne spreglejte

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAj ORGANIzATOR

1. 4. 2017
9.00-13.00 ČISTILNA AKcIjA območje Občine Tabor Občina Tabor

(03 705 70 80, 040 706 029)

7. 4. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANjE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

8. 4. 2017
9.00-12.00

DAN ODPRTIh VRAT 
KMETIjE LAzNIK IN

 SEjEM TD GUŠT TABOR
Kmetija Laznik,

dvorišče
Adi Laznik

(041 543 396)

8. 4. 2017
13.00 TURNIR V NAMIzNEM TENISU Dom krajanov Tabor,

telovadnica
ŠD Partizan, Sekcija namizni tenis

(041 767 883)

12. 4. 2017
16.30

zAKLjUČNA PRIREDITEV PROjEKTA
MALI SAVINjČANI BEREjO

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

13. 4. 2017
9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO 
KMETOVANjE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

14. 4. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANjE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

17. 4. 2017
9.00

VELIKONOČNI POhOD
V MARIjO REKO start izpred KZ Tabor Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429)

21. 4. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANjE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

22. 4. 2017
14.00

MEDVAŠKI TURNIR
V MALEM NOGOMETU igrišče pri POŠ Tabor Filip Gregl, Primož Vranič

(040 654 448, 051 437 541)

22. 4. 2017
14.00 BALINANjE igrišče pri POŠ Tabor Janko Zorenč

(051 621 959)

22. 4. 2017
14.00

PROMOcIjA NAMIzNEGA TENISA
zA OBČANE

Dvorišče med Domom krajanov 
Tabor in POŠ Tabor

Mitja Zupan 
(041 767 883)

22. 4. 2017
16.00

PROMOcIjA KOŠARKE
zA OBČANE igrišče pri  POŠ Tabor Sebastjan Veniger

(031 336 026)

24.-25. 4. 2017
8.00-15.00
26. 4. 2017
8.00-17.00
28. 4. 2017
8.00-15.00
29. 4. 2017
8.00-12.00
30. 4. 2017
8.00-15.00

RAzSTAVA IzDELKOV
LIKOVNE SEKcIjE MAVRIcA

 in
RAzSTAVA FOTOGRAFIj

»VERONIKA IN FRIDERIK«

Občina Tabor,
sejna soba

Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126) 

in
Franc Kralj

(070 705 468)

25. 4. 2017
18.00

PRAVLjIČNA URIcA S 
POUSTVARjANjEM Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

25. 4. 2017
19.00-21.00

SPREjEM SALAM V OcENjEVANjE 
zA SALAMIjADO Kmetija Laznik Adi Laznik

(041 543 396)

26. 4. 2017
19.00

SLAVNOSTNA SEjA OS S
PODELITVIjO OBČINSKIh PRIzNANj

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

Občina Tabor in Pevsko društvo Tabor
(03 705 70 80)

28. 4. 2017
20.00 12. TRADIcIONALNA SALAMIjADA Kmetija Laznik,

stara štala
Vaška skupnost Miklavž in Hiša Lisjak

(041 543 396)

29. 4. 2017
8.00-13.00

SEjEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME Kapla 16, dvorišče

Steyr klub
Savinjske doline

(041 620 270)

30. 4. 2017 
8.00-22.00 25. ŠENTjURSKI SEjEM okolica občinske zgradbe, POŠ 

Tabor in Doma krajanov Tabor
Občina Tabor in PGD Loke

(03 705 70 80)

POSLOVILI SO SE
Marca sta se od nas poslovila:  

Alojz Pikl (1942-2017)
Vida Kristovič (1936-2017)
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DATUM PRIREDITEV KRAj ORGANIzATOR

31. 3.2017
17.00

PODOKNIcA
 s Francem Pestotnikom Podokničarjem trg Vransko Folklorno društvo Vransko

(041 270 546)

31. 3. 2017 
19.30

Gledališka predstava za izven
ISKRENA SPOVED Kulturni dom Vransko Mitja Kovačič, s. p.

(051 681 763)

1. 4. 2017
8.00 SPOMLADANSKA ČISTILNA AKcIjA zbor pred občinsko stavbo Občina Vransko

(03 703 28 00)

2. 4. 2017 
9.00-16.00 MOTORISTI, PRIPRAVITE SE AMZS Center varne vožnje AMZS

(080 26 36)

2. 4. 2017 
11.00

OBČNI zBOR 
DRUŠTVA UPOKOjENcEV VRANSKO Gasilski dom Vransko Društvo upokojencev Vransko

(041 815 211)

4. 4. 2017
10.00

LITERARNO DRUŽENjE 
z OSKRBOVANcI NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

6. 4. 2017
12.00

BREzPLAČEN SEMINAR TEMELjNIh 
POSTOPKOV OŽIVLjANjA predavalnica Energetike Občina Vransko

(03 703 28 00)

6. 4. 2017
18.00

Odprtje razstave Slavice Tesovnik
POMLAD V SOBI Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko 

(041 919 829)

7. 4. 2017 
19.00

Potopisno predavanje družine Kramar
FILIPINI Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

11. 4. 2017 
13.00

Predstavitev 1. javnega poziva za izbor 
operacij za izvajanje Strategije lokalnega 
razvoja LAS Spodnje Savinjske doline in 

delavnica za pripravo vlog

predavalnica Energetike RA Savinja Žalec
(03 713 68 61 / 66)

12. 4. 2017
18.00

Zaključek bralne značke za najmlajše 
TUDI MALI SAVINjČANI BEREjO Kulturni dom Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

15. 4. 2017 
13.00-16.00 VELIKONOČNA STOjNIcA trg Vranskega Folklorno društvo Vransko

(041 270 546)

17. 4. 2017 
8.00 VELIKONOČNI POhOD zbor pred občinsko stavbo PD Vransko

(041 464 185)

18. 4. 2017
10.00

LITERARNO DRUŽENjE 
z OSKRBOVANcI NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

18. 4. 2017
18.00

Ustvarjalna delavnica v sodelovanju 
s KUD International

LIhOŽERcI
Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 4. 2017 
16.30-18.00

TEČAj SAMOOBRAMBE zA ŽENSKE, 1. del
(2. del bo 5. 5. 2017) Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

21. 4. 2017 
19.00

OBMOČNO SREČANjE ODRASLIh 
FOLKLORNIh SKUPIN Kulturni dom Vransko JSKD OI Žalec

(03 491 38 40)

22. 4. 2017 
9.00-17.00 SEjEM RABLjENE ŠPORTNE OPREME Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

22. 4. 2017 
19.30

Gledališka predstava 
BALERINE, VOjAKINjE, KURBE Kulturni dom Vransko Jernej Lesjak

(051 242 598)



32

PO
M

LA
D

 V
 S

O
BI

Vljudno vas vabimo na odprtje razstave Slavice Tesovnik

POMLAD V SOBI.

Odprtje razstave bo v četrtek, 6. aprila 2017, ob 18. uri 
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

Prireditev bo s svojo poezijo in glasbo popestrila avtorica sama.

Razstava bo odprta do 6. maja 2017.

»Barve … ostajajo razlite po slikarski paleti življenja. Lahko jih bom jemala na platna, zavijala v besede in srkala 
v zvoke pojočih stavkov.« To so verzi iz pesmi Barvane besede, kjer je v enem stavku zajeto ustvarjanje Slavice 
Tesovnik, samostojne ustvarjalke, ki prepleta slikarstvo, pisano besedo in glasbo. Na likovnem področju sta ji 
blizu akril na platnu in šivanje z bambusovo nitko na surovo juto, ki je povsem njena slikarska tehnika. Glasbe-
no se izraža kot avtorica in izvajalka lastnih skladb. V literaturi se je zapisala sonetu in poetični prozi. Slednja se 
je nazadnje ujela v lani izdano knjigo Naročje spirale. V njenem besednem snovanju se prepletajo razmišljanja 
o sebi in o odnosih. Vselej pa se vpletajo občutja in slike iz narave.

Slavica Tesovnik se je predstavila na skoraj štiridesetih samostojnih in več kot osemdesetih skupinskih raz-
stavah. Razstave rada obogati z literarnimi nastopi, ki jih zadnja leta najraje oblikuje v celovite glasbeno-po-
etične dogodke. Nedavno je na mednarodnem slikarskem ex-tempore na Ptuju prejela posebno priznanje 
strokovne žirije.


