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OBČINSKI INFORMATOR

številka 136
Vransko, 31. 8. 2017

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko

Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11

E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net

Izdajatelj: ZKTŠ Vransko

Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje

Naklada: 1000 izvodov

Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, PGD Vransko, Župnija Vransko, 
Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.

Naslednja številka izide 29. 9. 2017.

Prispevke zbiramo do 15. 9. 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.

Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo 
avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe 
zavračamo.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.
UREDNIŠTVO
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Župnija Vransko se zahvaljuje vsem, ki so na kakršni koli način pomagali pri izvedbi Oratorija 
Vransko 2017 – Dotik nebes. Iskrena hvala: Osnovni šoli Vransko, Našemu domu Vransko, Župni-
jski Karitas Vransko, Pekarni Brglez, ZKŠT Vransko, Marku Golobu, Gasilskemu društvu Vransko, 
skavtom Polzela-Prebold,  planinskemu vodniku Jožetu Semprimožniku,  družini Remic in Planin-
skemu domu na Čreti. 

Hvala tudi vsem mladim animatorjem in animatorki Katji Pikl, ki je letos prevzela večji del breme-
na  pri vodenju oratorija, da so naši otroci preživeli čudovit počitniški teden v Božji navzočnosti.

ZAHVALA

S temi besedami nas je nagovorilo vabilo za letošnji poletni ora-
torij  »Dotik nebes«, ki je v župniji Vransko potekal v tednu med 
24. in 28. julijem. Vabilu se je odzvalo preko 70 otrok, ki so sku-
paj s 17 animatorji spoznavali Marijino življenje, nove prijate-
lje in koristno preživljali počitniške dni. Pri dopoldanskih kate-
hezah so otroci preko različnih dejavnosti spoznavali Marijo in 
Jezusa ter vrednote, ki so v življenju pomembne  (prijateljstvo, 
darovanje, sočutje, biti aktiven član Cerkve/domačega kraja, lju-
dem prinašati mir in ljubezen …). Sledile so različne delavnice, 
popoldne pa športne igre, med katerimi so otroci najbolj uživali 
pri vodnih igrah, ki so jih popestrili gasilci. 

Vranski oratorijci vsako leto obiščejo tudi varovance v domu za 
starejše, torej »Naš dom«. Letos so se udeležili tombole, peljali 
so jih na kratek sprehod ter jim tako polepšali dopoldan. 

Oratorij smo zaključili v petek tako, da smo poromali po naši 
domači romarski poti – k Materi Božji na Čreto. Že zgodaj 
zjutraj smo se pod vodstvom planinskega vodnika Jožeta Sem-
primožnika odpravili peš na romanje. Pridružili so se nam tudi 
skavti iz Prebolda pod vodstvom našega animatorja Mateja. 
Ti so nam predstavili različne skavtske veščine. Tako smo ves 
dan preživeli na Čreti, kjer so nas domačini lepo sprejeli.  Dan 
in oratorij smo zaključili z zahvalno sveto mašo, ki jo je daroval 
naš domači župnik Jože Turinek. Svete maše so se udeležili tudi 
starši, ki so nato odpeljali otroke  domov, novim počitniškim 
dogodivščinam naproti. Animatorji in skavti pa so preživeli noč 
na pravi skavtski način, pod bivaki na prostem. To je bil resnični 
Dotik nebes.  

Hvala vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi oratorija.

Katja Pečovnik Hadžič

"Juhuhu, Počitnice so tu!!! in s tem oratoriJ!"

V prostorih kulturnega doma na Vranskem je RKS – Območna organizacija RK Žalec v 
sodelovanju z občinsko Vransko pripravila letošnjo šesto krvodajalsko akcijo za Transfuz-
ijski center Celje. Kljub poletnim počitnicam so se krvodajalci odzvali povabilu v velikem 
številu.

Akcije se je udeležilo 67 krvodajalcev (lani v tem času 74), kar je v tem vročem letnem 
času zelo dobra udeležba. Nekaj je bilo tudi novih krvodajalcev, priseljenih na Vransko, ki 
so kri darovali prvič. Novih krvodajalcev, ti se lahko k darovanju prijavijo preko spletnega 
obrazca www.daruj-kri.si, so še posebej veseli, saj se na ta način ohranja nadaljevanje 
prostovoljnega krvodajalstva. 

Letos bodo organizirali še štiri akcije. Naslednja bo v Osnovni šoli Šempeter 14. septem-
bra od 7. do 10. ure. 

T. Tavčar

na Vranskem 67 krVodaJalceV
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Avto-moto zveza Slovenije in Policija sta na  novinarski konfe-
renci v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem predstavili ak-
tivnosti, ki jih bosta izvajali ob začetku novega šolskega leta, 
izpostavili pa sta tudi pomen pravilnega prevoza otrok. V ta 
namen so v AMZS organizirali prilagojen tečaj varne vožnje za 
voznike šolskih kombijev, kjer šole te prevoze izvajajo same, z 
lastnimi vozili ter lastnim kadrom.

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena 
najpomembnejših nalog Policije. »V skladu z usmeritvami na 
področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob 
začetku vsakega šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti. 
S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh prispevamo 
k umirjanju prometa,« je dejavnost Policije v uvodu predstavil 
mag. Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije. »Policijsko 
preventivno in represivno delo je usmerjeno predvsem v prob-
lematiko otrok in mladoletnikov kot potnikov ter v nadzor nad 
upoštevanjem prometnih predpisov voznikov na območjih, kjer 
se otroci najpogosteje zadržujejo.« 

Kot je še izpostavil Kapun, so na začetku šolskega leta otro-
ci na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami, med njimi 
tudi prvošolci. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne 
poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti 
in v vsakdanjem prometu, je zato izredno pomembna. Ob tem 

pa seveda ne smemo pozabiti na druge učence, ki se po dolgih 
počitnicah vračajo v šole in so še razigrani ter posledično manj 
pozorni. »Zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih 
dneh je zato ena najpomembnejših nalog policije. Vozniki, 
poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni!« je eno 
ključnih sporočil Policije, ob čemer je Kapun še dodal: »Otroci 
so kot udeleženci v prometu nepredvidljivi, prometne predpise 
si razlagajo po svoje oziroma jih šele spoznavajo, poleg tega ne 
zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se 
vozila. Zato smo za njihovo varnost dolžni skrbeti predvsem 
drugi udeleženci v cestnem prometu.« 

T. Tavčar

Poskrbimo Za Varnost otrok V Prometu  Vseh 365 dni V letu!

druŠtVo ukraJinceV V sloVeniJi bereGinJa PriPraVilo koncert ob 5. 
obletnici deloVanJa druŠtVa

V petek, 4. avgusta, je Društvo Ukrajincev v Sloveniji "Bereginja" iz Žalca svojo peto obletnico delovanja  zaznamovalo v 
Kulturnem domu Vransko z nastopom folklorne skupine Barvinok iz Toronta ter pevcev Jaroslave Dekaljuk in Ivana Kušnirja. 
Fotografije nazorno kažejo na barvitost in temperament dogodka.

Na igrišču za Športno dvorano Vransko je v soboto, 29. 7. 2017, 
ob 17. uri potekalo 8. zaporedno tekmovanje s starimi ročnimi 
in motornimi brizgalnami. 

Tekmovanje je organiziralo PGD Vransko, ki ima v ekipi »Požar-
na bramba Vransko« največ predstavnikov gasilskih društev 
v občini Vransko, sicer pa je ekipa veteranov sestavljena iz 7 
članov PGD Vransko, 3 članov PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, 
društvi PGD Ločica pri Vranskem in PGD Tešova pa imata v ekipi 
po 1 člana. Vajo izvajajo praviloma z devetimi, izjemoma pa s 
sedmimi gasilci. Večino stroškov, dela in organizacije v zvezi z 
udeležbo ekipe na tekmovanjih nosi PGD Vransko, medtem ko 
ostala društva včasih posodijo gasilska vozila za prevoz ekipe. 
V veliko pomoč pri prevozu ročne brizgalne nam je prikolica, ki 

si jo lahko brezplačno izposodimo pri g. Habjanu, za kar se mu 
iskreno zahvaljujemo. 

Pogostitev tekmovalcev je sponzorirala Občina Vransko, za 
pogostitev pa je poskrbelo Mesarstvo Križnik. Tekmovanje je 
bilo organizirano v okviru Pokalnega tekmovanja starih brizgaln 
Savinjsko-Šaleške regije. Kljub temu so se tekmovanja udeležile 
tudi ekipe izven Savinjsko-Šaleške regije, kot npr. PGD Markovci 
v Prekmurju in PGD Pijava Gorica. Tekmovanja se je udeležilo 13 
ekip, izvedba tekmovanja pa je potekala brez zapletov. Povelj-
nik Ludvik Pikl ekipo »Požarne brambe Vransko« uspešno vodi, 
saj poskrbi za redne vaje, motivacijo in skupno druženje ekipe, 
zato se ta praviloma redno uvršča na prva tri mesta v Pokalnem 
tekmovanju starih brizgaln Savinjsko-Šaleške regije. V skupnem 

8. tradicionalno tekmoVanJe starih ročnih in motornih briZGaln
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ŽuPana PodPisala doGoVor o skuPnem iZVaJanJu interVenciJ na meJnih 
območJih

V soboto, 15. 7. 2017, sta župana občin Kamnik in Vransko, 
Marjan Šarec in Franc Sušnik, ob paradi in prevzemu nove-
ga gasilskega vozila GVM-1 in gasilske prikolice PMB-1 PGD 
Motnik v Motniku podpisala dogovor o skupnem izvajanju 
intervencij gasilskih enot PGD Motnik, PGD Vransko in PGD 
Ločica pri Vranskem na mejnih območjih obeh občin, kar bo 
v prihodnje v marsičem olajšalo in poenostavilo že do sedaj 
dobro medsosedsko gasilsko sodelovanje, bržkone pa pri-
pomoglo tudi k še hitrejšemu in še učinkovitejšemu posre-
dovanju ob intervencijah.

(povzeto po www. kamnik.info; http://www.kamnik.info/
motniski-gasilci-so-bogatejsi-za-novo-vozilo-in-prikolico/)

pokalnem seštevku že vseskozi zasedajo prvo ali drugo mesto. 

Naša ekipa je pod poveljstvom Ludvika Pikla iz Brodov tekmo-
vanje zaključila zelo uspešno, saj je izvedbo vaje v kategoriji 
»Ročne brizgalne – moški« zaključila v 23,4 s in brez kazenskih 
točk. V kategoriji »Motorne brizgalne – ženske« se je s časom 
19,2 s na 1. mesto uvrstila ekipa gasilk PGD Kapla-Pondor. Naj-
bolj zanimivo je bilo v kategoriji »Motorne brizgalne – moški«, 
v kateri je sodelovalo 6 ekip. Zmagala je ekipa PGD Paška vas, 
čeprav je vajo zaključila šele s tretjim časom (23 s), saj sta ekipi 
PGD Topolšica in PGD Kaplja vas vaji zaključili v času 15,9 s oz. 
19,4 s. Razlika med prvouvrščeno in drugouvrščeno ekipo je bila 
zgolj 0,84 točke. 

V letošnji sezoni gre domači ekipi zelo dobro tudi po zaslu-
gi gledalcev z Vranskega, ki so spodbujali ekipo na domačem 
tekmovalnem prizorišču. Za osvojitev pokalnega tekmovanja 
potrebujejo za gotovo zmago v seštevku vsaj štiri prva mesta, 
sicer so odločilne malenkosti. Upoštevaje tekmovanje na Vran-
skem so v letošnjem letu zmagali že trikrat. Na preostalih dveh 
tekmah pa je do sedaj dvakrat zmagala ekipa iz Letuša, zato 
so tudi njihov najnevarnejši konkurent. Na tekmovanju na Vran-
skem je imela ekipa PGD Letuš nekaj težav z izvedbo vaje, zato 
zmaga na domačem igrišču ni bila ogrožena. Do konca pokal-
nega tekmovanja sta še dve tekmi, zato je morebitna zmaga 
na domačem terenu bila zelo pomemben korak k prevzemu 
prehodnega pokala, ki ga ekipa potem hrani najmanj do konca 
naslednjega pokalnega tekmovanja, ko ga preda naslednjemu 
zmagovalcu tekmovanja. 

Gledalci so na tekmovanju lahko posvetili pozornost opremi in 
oblačilom iz obdobja ustanavljanja prvih gasilskih društev, si 
ogledali lepo obnovljene in vzdrževane stare ročne in motorne 
brizgalne ter način dela z njimi. Najstarejša ročna brizgalna, 
s katero se je ekipa udeležila tekmovanja, je bila iz leta 1886 
(Požarna bramba Vransko), najstarejša motorna brizgalna pa iz 
leta 1924 (PGD Gotovlje). Najmlajša ročna brizgalna, s katero se 
je ekipa udeležila tekmovanja, je bila iz leta 1907 (PGD Letuš), 
najmlajša motorna brizgalna pa iz leta 1935 (PGD Kaplja vas). 

Zahvaljujemo se vsem, ki kakor koli omogočajo, da ekipa 
»Požarna bramba Vransko« lahko sodeluje na tekmovanjih sta
rih brizgaln, prav tako pa tudi vsem, ki vsako leto sodelujejo pri 
organizaciji tekmovanja. 

 NA POMOČ! 
PGD VRANSKO

deloVna teraPiJa  V domu stareJŠih
Življenjska doba ljudi v razvitem svetu se vsako leto po-
daljšuje. Število starejših ljudi v Sloveniji tako narašča. 
Življenje v današnjem času omogoča boljšo zdravstve-
no oskrbo, medicina je zelo napredna, omogoča boljša 
prebivališča, hrano, rekreacijo in sprostitev ter druge 
pomembne življenjske pogoje. Kljub temu pa misel na 
staranje oziroma starost posamezniki večkrat odrivajo 
stran od sebe. Menijo, da je nekaj neprijetnega, nekorist-
nega in nezaželenega. Prav zato ljudje težko sprejmejo 
dejstvo, da sodijo med stare ljudi. 

Delovna terapija je hitro se razvijajoča stroka in velik del 
pozornosti nameni starostniku, njihovi samostojnosti v 

ožjih dnevnih aktivnostih, prostočasnih aktivnostih in 
produktivnih aktivnostih. Na ta način pripomore k večji 
kvaliteti življenja v starosti. 

V našem domu deluje delovna terapija prav na vseh 
področjih človekovega delovanja. Spodbuja se samo-
stojnost v dnevnih aktivnostih (oblačenje, osebna hi-
giena, kontrola nad odvajanjem, hoja ...) oziroma skrbi 
za ohranjanje le-teh, skrbi za prostočasne aktivnosti z 
različnimi delavnicami oziroma aktivnostmi, spodbuja k 
produktivnemu delu in samostojnosti pri gospodinjskih 
aktivnostih (pobiranje krompirja, obiranje zelišč, pripra-
va in pomoč v kuhinji ...). 
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ob dneVu drŽaVnosti ŽuPan obdaril noVoroJenčke s sadiko medoViteGa 
dreVesa

V Občini Vransko potekajo prireditve ob dnevu državnosti 
vsako leto. Na predvečer praznika tradicionalno postavljajo 
mlaj na star način, na praznični dan pa se povzpnejo peš ali s 
kolesom na Čreto.

Letošnja novost je bila obdarovanje sedemindvajsetih novo-
rojenčkov, rojenih v letu 2016, s sadiko medovitega dreve-
sa. S tem se Občina Vransko priključuje pobudi Čebelarske 
zveze Slovenije in njihovemu namenu, da bi vsak Slovenec 
vsaj enkrat v življenju posadil medovito drevo. Župan Franc 
Sušnik je v svojem nagovoru na kratko orisal razvoj kraja v 
obdobju samostojne države, čestital občankam in občanom 

ob prazniku ter obdaril novorojenčke, ki so se vabilu odzvali.

Folklorno društvo Vransko je še pred prireditvijo pri osa-
mosvojitveni lipi na avtobusni postaji Vransko postavilo mlaj, 
praznovanje pa se je nadaljevalo pod kostanji pri Gostišču 
Slovan, kjer so v kulturnem programu nastopili vokalna sku-
pina Solo ter Ditka in Gorazd z uglasbljeno poezijo Ferija 
Lainščka, Toneta Pavčka in Cirila Zlobca. 

Naslednji dan zjutraj se je pod kostanji zbralo preko štiride-
set kolesarjev, ki so uspeli priti na cilj na Čreti še pred dež-
jem.  Kljub dežju je bilo na Čreti veselo, vsakemu pohodniku 
in kolesarju so postregli z brezplačnim toplim obrokom.

V domu so organizirane skupinska telovadba in različne 
dejavnosti, kot so na primer ustvarjalne delavnice, klepet 
ob kavi, praznovanje rojstnih dni stanovalcev,  pogovori 
o različnih temah, senzorne integracije, aktivnosti za ur-
jenje spomina in spodbujanje kognicije, družabna srečan-
ja s prostovoljci, popoldanske prireditve, sprehodi, izleti, 
športna srečanja in tekmovanja med domovi, ogledi slo-
venskih filmov in poučnih oddaj in podobno. Delovna tera-
pija poskrbi tudi za določene izdelke in okrasitev doma 
ob različnih letnih časih, priložnostih. Glavni akterji so 
stanovalci doma. 

Naši stanovalci se radi udeležujejo vseh dejavnosti v 
domu. Nekateri z nekoliko manj aktivnega sodelovanja, 
drugi spet z več interesa in nekoliko večjo produktiv-
nostjo. Skratka, delovna terapija je stroka, ki vpliva na 
vsa področja človekovega delovanja in močno sodeluje 
z negovalnim osebjem in fizioterapijo. Vsi pa stremimo 
k temu, da so starostniki v domu dobro oskrbovani,  za-
dovoljni, se čutijo sprejete, koristne ter da kvalitetno 
preživljajo starost. 

Diplomirana delovna terapevtka Liljana Koban
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ŽuPan naGradil naJusPeŠneJŠe učence
Župan Franc Sušnik je tradicionalno na sprejem povabil os-
novnošolce, ki so v letošnjem šolskem letu  ob rednem delu 
dosegali tudi druge uspehe. Preko 40 uspešnih učencev, nji-
hovih staršev in mentorjev se je 22. junija zbralo v Kulturnem 
domu Vransko.

Tik pred počitnicami je župan Franc Sušnik v Kulturnem 
domu Vransko sprejel in obdaril najuspešnejše osnov-
nošolce. Sprejema se je udeležilo 45 učencev od prvega do 
devetega razreda iz OŠ Vransko, ki so na različnih področnih 
in državnih tekmovanjih dosegli srebrna in zlata priznanja, 
trije med njimi pa se lahko pohvalijo tudi z odličnim uspehom 
vsa leta šolanja. Sprejema se je udeležil tudi učenec Glas-
bene šole "Risto Savin" Žalec, ki je dosegel  prvo in drugo 

mesto na mednarodnih glasbenih 
tekmovanjih. 

V nagovoru jim je župan Franc 
Sušnik čestital in zaželel še najprej 
uspešno življenjsko pot. Še pose-
bej se je zahvalil vodstvu šole, 
mentorjem in staršem. 

Program je popestrila Monika Les-
jak, učenka klavirja pri mentorici 
Natalii Ermakovi v Glasbeni šoli 
"Risto Savin" Žalec.

Po sPodnJi saVinJski dolini 138 kolesarJeV
Zadnjo nedeljo v juniju je bilo v organizaciji ZKŠT Žalec v 
sodelovanju z občinami Spodnje Savinjske doline 16. tradi-
cionalno  kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini.

Pot, dolgo 56 km, je prekolesarilo 138 (lani 162) udeležencev 
različnih starosti, potekala pa je od Žalca preko Vrbja, Pre-
bolda, Kaple vasi, Grajske vasi, Tabora, 
Vranskega, Podvrha mimo Žovneške-
ga jezera, Braslovč, Polzele, Zgornjih 
Grušovelj in Gotovelj nazaj v Žalec. Zara-
di napovedi, da bo slabo vreme, je bila 
udeležba nekoliko manjša. Tik pred cil-
jem je kolesarje res dohitela močna plo-
ha. 

Start  je bil pred Ekomuzejem hmeljarst-
va in pivovarstva Slovenije v Žalcu, cilj pa 
pri fontani piva. Za progo  so kolesarji 
potrebovali slabe tri ure. Na poti so imeli 
pet postankov, kjer so jim v občinah Pre-
bold, Tabor, Vransko, Braslovče in Pol-

zela pripravili okrepčila za nadaljnjo pot, na cilju v Žalcu pa 
toplo malico. 

Na cilju so izžrebali 10 udeležencev, ki so prejeli praktično 
nagrado, in sicer Kogojev vrček za pivo. 

T. Tavčar
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sobota, 23. september 2017, ob 20.00
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

TANJA SONC, violina
RIBAL MOLAEB, viola

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 

 
  
  
 

* do 15 otrok brez pogostitve: 100,00 evrov (DDV vštet v ceno) 

* nad 15 do 20 otrok brez pogostitve: 135,00 evrov (DDV vštet v ceno) 
 

CENA VKLJUČUJE: 
- 2 uri tematske animacije ali 1,5 ure tematske animacije + 0,5 h pogostitve 

- 1 animator (nad 15 do 20 otrok 2 animatorja) 
- v primeru pogostitve, za katero poskrbite sami, vam pripravimo prostor v avli športne dvorane  

- v primeru podaljšanja rojstnega dne za 1 h se cena poveča za 30 % 
 
 Informacije: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749, 03 703 12 10

 

PRAZNUJ ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. AVGUST 2017            Številka 68/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

OBJAVE 
 
1. POGOJI PLAKATIRANJA na območju občine Vransko v 
času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o 
Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim 
tirom železniške proge Divača-Koper (24. 9. 2017) 
 
2. POGOJI PLAKATIRANJA na območju občine Vransko v 
času volilne kampanje za volitve predsednika republike  
(22. 10. 2017)  
 
 
 

O B J A V E 

1. Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času 
referendumske kampanje za zakonodajni referendum o 
Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim 
tirom železniške proge Divača-Koper (24. 9. 2017) 
 
Občinska uprava Občine Vransko na podlagi 8. člena Zakona o 
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) javno 
objavlja 
 

P O G O J E   P L A K A T I R A N J A 
na območju občine Vransko v času referendumske 
kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o 
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim 

tirom železniške proge Divača-Koper  
(24. 9. 2017) 

 
I. 

 
Plakatiranje v občini Vransko poteka na krajevno običajen način. 

 
II. 

 
Občina Vransko organizatorjem referendumske kampanje v 
času kampanje zagotavlja naslednje brezplačne plakatne 
površine: brezplačna plakatna mesta (panelne plošče) v skupni 
površini 16,8 m². Lokacija: 

- plakatni prostor št. 1 - vrtna ograja pri vili Oset (Vransko 59) – 
5,6 m² – 12 plakatnih mest 

- plakatni prostor št. 2 – osrednja vpadnica v trg Vransko 
(ograja KIV) – 5,6 m2 – 12 plakatnih mest 

- plakatni prostor št. 3 – zahodna vpadnica v trg Vransko – 5,6 
m2 – 12 plakatnih mest 

 
Skupaj je zagotovljenih 36 brezplačnih plakatnih mest. 

Plakatne površine se zagotovijo vsem prosilcem – 
organizatorjem referendumske kampanje po načelu 
enakopravnosti. 
 
Brezplačna plakatna mesta se odobrijo na podlagi pisne vloge 
organizatorja referendumske kampanje. Vlogo za dodelitev 
brezplačnih plakatnih mest lahko organizator referendumske 
kampanje: 

- vloži osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59; 
- pošlje na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko; 
- pošlje na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si. 

 
Upoštevane bodo vloge, ki bodo na naslov Občine Vransko 
prispele do torka, 5. 9. 2017, do 10. ure. 
 
Žreb razporeditve plakatov na plakatnem prostoru izvede 
komisija, ki jo imenuje župan, v torek, 5. 9. 2017, ob 11. uri v 
prostorih Občine Vransko. Žreb ni javen. Zapisnik o žrebu se 
objavi na krajevno običajen način – na oglasni deski in spletni 
strani občine – www.vransko.si ter posreduje vsem prosilcem – 
organizatorjem referendumske kampanje na njihove elektronske 
naslove. Na zapisnik o žrebu pritožba ni mogoča. 
 
Na podlagi zapisnika o žrebu organizatorji referendumske 
kampanje plakate za dodeljena brezplačna plakatna mesta 
dostavijo na sedež Občine Vransko, Vransko 59. Največja 
dovoljena dimenzija plakatov je 70 x 140 cm. Občinska uprava 
prejete plakate žigosa ter jih namesti na izžrebana plakatna 
mesta. 
 
Propagandni material, ki bo nalepljen na neizžrebanem mestu ali 
ne bo žigosan, bo odstranjen brez opozorila in na stroške 
organizatorja referendumske kampanje – lastnika 
propagandnega materiala. 

 
III. 

 
Poleg brezplačnih plakatnih površin so organizatorjem 
referendumske kampanje v času kampanje na voljo tudi plačljiva 
plakatna mesta oz. možna plakatna mesta s soglasjem lastnika 
oz. upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali 
zemljišč. 
 
Plakatiranje je mogoče na treh (3) plakatnih prostorih (trikotni 
oglasni stebri 140x200), last podjetja Tam-Tam d.o.o., 
Verovškova ulica 55b, Ljubljana, kontaktna oseba g. Tomaž 
Drozg, telefon: (01) 515 65 96 ali 041 75 76 75, na naslednjih 
lokacijah: 

- nasproti mostu Štancer, zelenica ob objektu Vransko 63 
(spodnji del trga Vransko); 

- asfaltna ploščad pred vilo Oset, Vransko 59 (center trga 
Vransko); 

- križišče lokalne ceste Vransko-Prapreče, pri ekoloških otokih 
(zgornji del trga Vransko). 

 
Oglasne objekte (samostoječe panoje, posamezne plakate) je 
možno namestiti tudi s soglasjem lastnikov stavb, drugih 
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objektov ali zemljišč, če je oglasni objekt nameščen ob cestnem 
telesu tako, da ni moteč z vidika cestnoprometne varnosti. 

 
IV. 

 
V času volilnega molka (24 ur pred dnevom glasovanja in na dan 
glasovanja) je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate. 

 
V. 

 
Organizatorji referendumske kampanje so dolžni plakate oz. 
druge oglasne objekte iz III. točke teh Pogojev odstraniti 
najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja.  
 
Plakate iz II. točke (brezplačna plakatna mesta) bo odstranila 
občinska uprava. 
 
Neupoštevanje določila iz prvega odstavka pomeni prekršek, za 
kar lahko pristojni inšpektor odredi odstranitev na stroške 
organizatorja referendumske kampanje in izreče globo v skladu 
s 33. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji. 
 
Številka: 040-01/2017-08                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 7. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času 
volilne kampanje za volitve predsednika republike  
(22. 10. 2017)  
 
Občinska uprava Občine Vransko na podlagi 8. člena Zakona o 
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) javno objavlja 
 

P O G O J E   P L A K A T I R A N J A  
na območju občine Vransko v času volilne  
kampanje za volitve predsednika republike  

(22. 10. 2017) 
 

I. 
 
Plakatiranje v občini Vransko poteka na krajevno običajen način. 

 
II. 

 
Občina Vransko organizatorjem volilne kampanje v času 
kampanje zagotavlja naslednje brezplačne plakatne površine: 
brezplačna plakatna mesta (panelne plošče) v skupni površini 
16,8 m². Lokacija: 

- plakatni prostor št. 1 - vrtna ograja pri vili Oset (Vransko 59) – 
5,6 m² – 12 plakatnih mest 

- plakatni prostor št. 2 - osrednja vpadnica v trg Vransko 
(ograja KIV) – 5,6 m2 – 12 plakatnih mest 

- plakatni prostor št. 3  zahodna vpadnica v trg Vransko – 5,6 
m2 – 12 plakatnih mest 

 
Skupaj je zagotovljenih 36 brezplačnih plakatnih mest. 
 
Plakatne površine se zagotovijo vsem prosilcem – 
organizatorjem volilne kampanje po načelu enakopravnosti. 
 
Brezplačna plakatna mesta se odobrijo na podlagi pisne vloge 
organizatorja volilne kampanje. Vlogo za dodelitev brezplačnih 
plakatnih mest lahko organizator volilne kampanje: 

- vloži osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59; 
- pošlje na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko; 
- pošlje na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si. 

 
Upoštevane bodo vloge, ki bodo na naslov Občine Vransko 
prispele do petka, 22. 9. 2017, do 10. ure. 
 

Žreb razporeditve plakatov na plakatnem prostoru izvede 
komisija, ki jo imenuje župan, v petek, 22. 9. 2017, ob 11. uri v 
prostorih Občine Vransko. Žreb ni javen. Zapisnik o žrebu se 
objavi na krajevno običajen način – na oglasni deski in spletni 
strani občine – www.vransko.si ter posreduje vsem prosilcem – 
organizatorjem volilne kampanje na njihove elektronske naslove. 
Na zapisnik o žrebu pritožba ni mogoča. 
 
Na podlagi zapisnika o žrebu organizatorji volilne kampanje 
plakate za dodeljena brezplačna plakatna mesta dostavijo na 
sedež Občine Vransko, Vransko 59. Največja dovoljena 
dimenzija plakatov je 70 x 140 cm. Občinska uprava prejete 
plakate žigosa ter jih namesti na izžrebana plakatna mesta. 
 
Propagandni material, ki bo nalepljen na neizžrebanem mestu ali 
ne bo žigosan, bo odstranjen brez opozorila in na stroške 
organizatorja volilne kampanje – lastnika propagandnega 
materiala. 
 

III. 
 
Poleg brezplačnih plakatnih površin so organizatorjem volilne 
kampanje v času kampanje na voljo tudi plačljiva plakatna mesta 
oz. možna plakatna mesta s soglasjem lastnika oz. upravljavca 
reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. 
 
Plakatiranje je mogoče na treh (3) plakatnih prostorih (trikotni 
oglasni stebri 140x200), last podjetja Tam-Tam d.o.o., 
Verovškova ulica 55b, Ljubljana, kontaktna oseba g. Tomaž 
Drozg, telefon: (01) 515 65 96 ali 041 75 76 75, na naslednjih 
lokacijah: 

- nasproti mostu Štancer, zelenica ob objektu Vransko 63 
(spodnji del trga Vransko); 

- asfaltna ploščad pred vilo Oset, Vransko 59 (center trga 
Vransko); 

- križišče lokalne ceste Vransko-Prapreče, pri ekoloških otokih 
(zgornji del trga Vransko). 

 
Oglasne objekte (samostoječe panoje, posamezne plakate) je 
možno namestiti tudi s soglasjem lastnikov stavb, drugih 
objektov ali zemljišč, če je oglasni objekt nameščen ob cestnem 
telesu tako, da ni moteč z vidika cestnoprometne varnosti. 
 

IV. 
 

V času volilnega molka (24 ur pred dnevom glasovanja in na dan 
glasovanja) je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate. 

V. 
 
Organizatorji volilne kampanje so dolžni plakate oz. druge 
oglasne objekte iz III. točke teh Pogojev odstraniti najkasneje v 
15 dneh po dnevu glasovanja.  
 
Plakate iz II. točke (brezplačna plakatna mesta) bo odstranila 
občinska uprava. 
 
Neupoštevanje določila iz prvega odstavka pomeni prekršek, za 
kar lahko pristojni inšpektor odredi odstranitev na stroške 
organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 33. 
členom Zakona o volilni in referendumski kampanji. 
 
Številka: 041-02/2017-08                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 8. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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V sePtembru naPoVeduJemo:

• torek, 5. in 19. september 2017, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci doma 
• torek, 19. september 2017, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem

Vabljeni!

Vse otroke, ki so reševali poletno nagradno križanko, vabimo, da na spletni strani knjižnice www.zal.sik.si ali v svoji 
knjižnici preverijo, če je njihovo ime navedeno med srečnimi dobitniki nagrad. 

naGradna kriŽanka 

knjižne novosti

Odrasli 
• Toljan, S.: Čudežna moč hormonov 
• Marshall, O.: Ljubezen kot tujec 
• Felser R., Z.: Vražja Liza 
• Petrić A., S.: Črna skala. Belo mesto. 
• Juhant, M.: Po pameti 
• Johnson, S.: Močno me objemi 
• Ogorevc, M.: Spreminjamo sebe, spreminjamo svet 
• Colapinto, J.: Bruce Brenda David: deček, ki so ga 

vzgajali kot deklico 
• Chapman, G.: Pet jezikov ljubezni najstnikov 
• Hamilton, B.: Deskarka z dušo 
• Valentiny, C.: Pot na rob praznine 
• Raiser, U.: Zdravilna moč  limone 
• Adler, Y.: Koža od blizu: vse o našem največjem 

organu 
• Povž, M.: Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji 
• Charney, N.: Večni arhitekt: Življenje in delo Jožeta 

Plečnika 
• Heath, L.: Poslednji pregrešni malopridnež 

Otroci 
• Bodi pripravljen: skavtski priročnik za življenje v 

naravi 
• Svetina, P.: Kako zorijo ježevci 
• Majcenovič K., B.: Slo.–ruski slikovni slovar 
• Kunaver, L. P.: Skrivnostni gozd 
• Lipka S., K.: Vprašanja iz kopalnice 
• Ahačič, K.: Kratkoslovnica 
• Goscinny, R.: Asterix pri Belgih 
• Kraljič, H.: Stari avto 
• Kraljič, H.: Moja babica 
• Reba, M.: Skokomavh 
• Peršolja, P.: Neskončno te imam rada! 
• Krempl, U.: Medved in morje 
• Owen, H.: Ne morem zaspati 
• Butler, C.: Nekega prijetnega božiča 
• Dekleva, M.: Igriva atletika: program atletike za 

otroke 

DVD 
• Greben rešenih: resnična zgodba 
• Dežela La La 
• Srednja šola: najslabša leta mojega življenja 
• Balerina in Viktor 
• Florence Foster Jenkins 
• The Beatles
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OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2017/2018 
 
 
Spoštovani učenci, učenke in starši! 
 
Bliža se prvi september, ko bosta šolo spet napolnila otroški smeh in zvedavost. Veselimo se 
srečanja z vami, še posebej pa pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem pa želimo zdravo, uspešno 
in prijetno šolsko leto, ki je pred nami.  
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij. 
 
 
Sprejem prvošolcev bo v petek, 1. septembra 2017, ob 9.00 pred športno 
dvorano Vransko. 
 
Pričetek pouka za vse druge učence bo v petek, 1. septembra 2017, ob 8.25.  
S svojim razrednikom se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in 
matičnih učilnic je v prilogi. 
 
Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, 
ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za učence bo organizirano od 6.50 dalje. 
 
Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo od 29. 8. objavljeni na spletni 
strani šole. Učenci naj imajo s seboj šolske potrebščine in copate. Prvi dve uri 
bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk. 
 
Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu. 

Vozni red je začasen in se bo v septembru po potrebi spremenil. 

Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, razen za prvi razred, 
zagotovljeno bo tudi kosilo. 
 

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta. 

 
Pripravila:  
Polona Učakar, pom. ravn. 
 

Ravnateljica: 
Majda PIKL, univ. dipl. ped. 
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RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2017/2018 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Nataša Pečovnik 1. a 
1. b Marjeta Terbovšek 1. b 
2. a Lejla Jahjefendić 2. a 
2. b Danica Kaluža 2. b 
3. a Polona Vodičar 3. a 
4. a Klavdija Kropec 4. a 
4. b Danijela Jeršič 4. b 
5. a Mateja Jeler 5. b 
6. a Martina Žličar LUM 
6. b Maja Laznik GUM 
7. a Mojca Zavasnik TJA 
7. b Marjeta Kapus BIO 
8. a Zlatka Avžner SLJ 
8. b Miha Miklavc FIZ 
9. a Tadeja Zupanc GEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2017/2018 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
 

 Za učence PS Za učence PS 
LIMOVCE  6.30 14.50 

ZG. ZAPLANINA 6.35 14.50 
SP. ZAPLANINA 6.45 14.50 

OSREDEK (za cesto) 6.50 14.50 
ZAHOMCE 7.00 14.00 

KRIŽIŠČE ZA RAVNE 7.00 14.00 
LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 

VRANSKO 7.15 - 
 

 Za učence RS Za učence RS 
ZAJASOVNIK           7.25 14.00 

TROJANE           7.25 14.00 

LIMOVCE 7.35 14.00 

ZG. ZAPLANINA  7.40 14.00 

SP. ZAPLANINA 7.40 14.00 
BISTRICA 7.45 14.00 
VRANSKO 8.00 - 

 

 Za učence PS in RS 
JAKOV DOL 8.05 15.30 
VRANSKO 8.15 - 

  
VOLOGA 7.00 14.45 

PRAPREČE 7.05 14.45 
MERINCA 7.05 14.45 
VRANSKO 7.10 - 

  
ROPASIJA 6.30 15.00 

ROPAS 6.30 15.00 
TEŠOVA 6.38 15.00 

JERONIM (Klance) 6.45 15.00 
VRANSKO 6.55 - 

 
 

VINDIJA (vas) 7.25 14.00 
JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

BRODE (silosi) 7.50 14.00 
VRANSKO 8.00 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 1. SEPTEMBRA 2017. 

V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ (15. 11.-15. 3.) 

RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2017/2018 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Nataša Pečovnik 1. a 
1. b Marjeta Terbovšek 1. b 
2. a Lejla Jahjefendić 2. a 
2. b Danica Kaluža 2. b 
3. a Polona Vodičar 3. a 
4. a Klavdija Kropec 4. a 
4. b Danijela Jeršič 4. b 
5. a Mateja Jeler 5. b 
6. a Martina Žličar LUM 
6. b Maja Laznik GUM 
7. a Mojca Zavasnik TJA 
7. b Marjeta Kapus BIO 
8. a Zlatka Avžner SLJ 
8. b Miha Miklavc FIZ 
9. a Tadeja Zupanc GEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VOZNI RED AVTOBUSA 2017/2018 

 
Zjutraj 

 

Relacija: Kapla–Vransko 
7.07 Kapla (Vindija, postaja ob cesti) 
7.10 Prekopa 
7.12 Čeplje 
7.15 Brode (za cesto) 
Vransko 
 Relacija: Brode–Vransko 
7.25 Brode 
7.30 Prekopa 
7.35 Stopnik 
7.40 Čeplje (postaja) 
7.40 Stopnik (podvoz) 
7.43 Brode (naselje) 
Vransko 

Relacija: Ločica–Vransko 
7.50 Ločica (odcep Jakov dol) 
7.53 Ločica (Štorman) 
Vransko 

 
Po pouku 

 
14.00 Vransko–Ločica (odcep Jakov dol)–Ločica (Štorman)– 
          Brode (naselje)–Stopnik (podvoz)–Čeplje (postaja)–Prekopa– 
          Stopnik–Čeplje (postaja)–Vransko 
14.50 Vransko–Ločica (odcep Jakov dol)–Ločica (Štorman)– 
         Čeplje–Prekopa–Kapla (Vindija) 

 
 MOGOČE SO SPREMEMBE VOZNEGA REDA. 

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2017/2018 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
 

 Za učence PS Za učence PS 
LIMOVCE  6.30 14.50 

ZG. ZAPLANINA 6.35 14.50 
SP. ZAPLANINA 6.45 14.50 

OSREDEK (za cesto) 6.50 14.50 
ZAHOMCE 7.00 14.00 

KRIŽIŠČE ZA RAVNE 7.00 14.00 
LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 

VRANSKO 7.15 - 
 

 Za učence RS Za učence RS 
ZAJASOVNIK           7.25 14.00 

TROJANE           7.25 14.00 

LIMOVCE 7.35 14.00 

ZG. ZAPLANINA  7.40 14.00 

SP. ZAPLANINA 7.40 14.00 
BISTRICA 7.45 14.00 
VRANSKO 8.00 - 

 

 Za učence PS in RS 
JAKOV DOL 8.05 15.30 
VRANSKO 8.15 - 

  
VOLOGA 7.00 14.45 

PRAPREČE 7.05 14.45 
MERINCA 7.05 14.45 
VRANSKO 7.10 - 

  
ROPASIJA 6.30 15.00 

ROPAS 6.30 15.00 
TEŠOVA 6.38 15.00 

JERONIM (Klance) 6.45 15.00 
VRANSKO 6.55 - 

 
 

VINDIJA (vas) 7.25 14.00 
JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

BRODE (silosi) 7.50 14.00 
VRANSKO 8.00 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 1. SEPTEMBRA 2017. 

V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ (15. 11.-15. 3.) 

RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2017/2018 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Nataša Pečovnik 1. a 
1. b Marjeta Terbovšek 1. b 
2. a Lejla Jahjefendić 2. a 
2. b Danica Kaluža 2. b 
3. a Polona Vodičar 3. a 
4. a Klavdija Kropec 4. a 
4. b Danijela Jeršič 4. b 
5. a Mateja Jeler 5. b 
6. a Martina Žličar LUM 
6. b Maja Laznik GUM 
7. a Mojca Zavasnik TJA 
7. b Marjeta Kapus BIO 
8. a Zlatka Avžner SLJ 
8. b Miha Miklavc FIZ 
9. a Tadeja Zupanc GEO 
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PrVoŠolci čeZ noč na Počitnice
Da bi šolsko leto zaključili malo drugače, smo 
učiteljice s prvošolci zadnjo noč prespale v šoli. Z 
učenci in njihovimi starši smo se pozno popoldne 
zbrali v šoli, podelili priznanja, izmenjali nekaj 
besed in lepih želja ter se poslovili. Staršem hvala 
za zaupanje.
 
Z učenci smo se na igrišču razgibali in ohladili, nato 
pa je sledila večerja. Sirovi zavitki s sezamom in re-
gratov sok so naše želodčke pripravili na palačin-
ke s čokolado in domačo jagodno marmelado. 
Staršem, ki so prispevali sladoled, se zahvaljujemo, 
saj nas je prijetno hladil ta vroč večer. Iz telovad-
nice smo si prinesli blazine, jih pogrnili v razre-
du in pripravili vse za spanje. Nato je na šolskem 
dvorišču sledila zabava v pižamah. Eni bolj, drugi 
manj utrujeni smo se odpravili spat in tam nekje 
do polnoči zaspali. Nekateri so se zbudili s prvimi 
jutranjimi žarki, večina pa je bila budna ob šesti uri. 
Dan smo pričeli z bosim sprehodom po Vranskem, 

kuharsko-Vrtnarski ZaklJuček
Zadnje srečanje kuharsko-vrtnarskega krožka smo 
si zamislili na našem čudovitem šolskem vrtu. Prid-
no smo nabrali pehtran, meto, blitvo in vse zavili v 
sirove zavitke iz listnatega testa. Pobrali smo tudi 
korenček, čebulo, velik rdeč krompir, bučko, pe-
teršilj in skuhali zelenjavno juho. Iz zelene solate 
in redkvice smo naredili osvežilno solato. Pripravili 
smo tudi pesto iz zelenega dela korenja, česna in 
olivnega olja. Vse to smo potem v gospodinjski učil-
nici prinesli na mizo in pogostili starše. Vsak kuhar je 
prejel majhno pozornost od mentoric in si izžrebal 
nagrado iz vrečke presenečenja.

Vrt bomo dva meseca prepustili v oskrbo našemu 
hišniku, ki nam je ves čas v veliko pomoč in podpo-
ro. Veselimo se že novega šolskega leta in novih ku-
harsko-vrtnarskih izzivov.

nostalgičnim igranjem na vrtčevskem igrišču in s trojanskimi krofi. Čez dan 
smo odšli še na sladoled, ki smo si ga zaslužili na pustnem karnevalu. Nato 
smo se zehajoče in utrujeno poslovili ter vriskali počitnicam naproti.  

Na svidenje septembra!

nočiteV Šolskih PlaninceV V koči na čreti
V petek, 16. 6. 2017, smo se z avtom peljali na Čreto. Ni bilo tako 
zanimivo, ker nismo šli peš. Potem smo šli na kratek pohod. Ko 
smo se vrnili, nas je že čakal topel žar. Spekli smo čevapčiče in 
nekaj zelenjave. Ko smo pojedli, smo šli spat. Spali smo v spal-
nih vrečah. Zajtrk je bil zelo dober. Po zajtrku smo se odpravili 
dol. Na poti do Vranskega sem našla kar tri jurčke. Bilo je zelo 
vznemirljivo. 

Maša Cizej, 4. a 

V petek, 16. 6. 2017, smo se mladi planinci odpravili na Čreto. 
Zaradi dežja smo pot opravili z avtom. Ko smo prišli na Čre-
to, smo šli na krajši pohod. Všeč mi je bilo, ko smo zunaj pek-
li čevapčiče. Po večerji smo šli v kočo in se pogovarjali. Kma-
lu smo šli spat. Ko smo se zbudili, smo imeli zajtrk. Dobili smo 
čokoladne palačinke. Ko smo vse pospravili, smo se odpravili na 
Vransko. Naročili smo si sladoled. Ta dva dneva sta mi bila zelo 
všeč. Upam, da se še kdaj ponovita. 

Laura Ošlak, 3. b 

Najbolj všeč mi je bilo, ko sem pomagala pomivati posodo. Ni 
mi bilo všeč, ko smo zjutraj tekali. Zanimivo mi je bilo, ko sem 
prespala. 

Zala Cekin, 3. b 

Najbolj nama je bilo všeč, ko so nama planinci zastavljali hu-
domušna vprašanja in s tem popestrili pohod.  Npr: Kaj daje-
jo krave? Mleko. Kaj dajejo ovce? Volno. Kaj dajejo koze? ??? 
Domače naloge. :)  

Maja in Nataša
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Z GibanJem V noVo Šolsko leto
Novo šolsko leto je tu, s tem pa nove priložnosti za naše na-
dobudneže, da bi čim več časa preživeli v gibanju in ukvar-
janju s športom. 

Potreba po gibanju je za človeka naravna. Otrok ob gibanju 
razvija in krepi svoje telo, usklajuje se njegova motorika, v 
povezovanju posameznih telesnih in športnih dejavnosti se 
urijo njegove spretnosti. Z ustreznimi spodbudami v družini 
in kasneje v šoli pri otroku vplivamo na njegov kasnejši živ-
ljenjski slog ter ga opremimo za vsa samostojna in dejavna 
obvladovanja preizkušenj, obremenitev in stresov, ki mu jih 
bo prinašalo življenje. Šport v otroštvu in mladostništvu je 
najboljša naložba za njegovo ustvarjalno in polno življenje. 
Potrošniški način življenja, zabavno-komunikacijske in druge 
tehnološke »pridobitve«, socialne, urbane in druge oko-
liščine sveta postajajo »strup« za telesno dejavnost mladih. 
Otroci zmeraj več časa presedijo pred računalnikom, po-
leg tega so številni mladi preobremenjeni s šolskim delom. 
Pomemben dejavnik za manjšo telesno dejavnost je tudi upo-
raba motoriziranih prevoznih sredstev. 
Za normalen razvoj ter zdravje otrok in mladostnikov je po-
trebne najmanj 60 minut zmerne in intenzivnejše telesne de-
javnosti dnevno, še bolje dve uri. Glede na telesno dejavnost 
in nekatere prehranske navade mladine sodi Slovenija med 
narode, kjer mladi živijo zelo nezdravo. Priporočene vredno-
sti obsega telesne dejavnosti ne dosega niti polovica mla-
dih. Zaradi nedejavnosti in slabe kondicije peša zdravje že v 
otroštvu. 
Zakaj je šport prava izbira za otroka? 

Gibanje je zdravilo! Je zdravilo za telo in duha. (Ken Doherty; 
trener avstralskih tekačev) 
S športno vadbo človek ne razvija le mišic, srca, pljuč itd., da 
bi bil hitrejši, skočil dlje, postal močnejši ali bolj zdrav. Šport 
ni le učenje in izpopolnjevanje veščin in spretnosti, ki odpira-
jo nova adrenalinska, čustvena in druga doživljanja. Šport 
tudi ni le dobra priložnost za učenje sodelovanja z drugimi, 
razvijanje potrpežljivosti in strpnosti, da bi se ob druženju 
z ljudmi počutili sprejeti, umirjeni in veseli. Šport tudi ni le 
spoznavanje občutka, ko nekaj zmoremo, priložnost za uta-
pljanje strahu pred življenjem, niti ni le poligon za krepitev 
lastne vrednosti, enkratnosti in izjemnosti. Športna aktiv-
nost človeku zagotavlja vse to, najsi je mlad šolar pri športni 
vzgoji ali na vaškem igrišču, športnik pri vsakdanjem trenin-
gu ali tekmovanju, dedek pri sprehodu skozi park. Daje mu 
znanje, razvija in krepi njegovo duševno ter telesno zdravje 
in ga vzgaja za življenje. 
Okolje družine oziroma športna dejavnost v družini je naj-
pomembnejši dejavnik oblikovanja vzorca življenjskega slo-
ga in navad človeka v mladosti in tudi sicer v življenju. 
Dragi starši, če sami niste dovolj telesno dejavni, je morda 
novo šolsko leto tudi za vas priložnost, da se gibanja lotite 
skupaj s svojimi otroki (otroci popoldan na trening, vi pa 
takrat na sprehod skozi gozd).
Pa z veselim korakom v jesen … 
Napisano je povzetek iz knjige Šport po meri otrok in 
mladostnikov ( Branko Škof s sodelavci).

Nataša Zupanc

PotrebuJeJo Pralne stroJe, 
hladilnike in Štedilnike

RKS – Območno združenje Žalec potrebuje za socialno 
ogrožene ljudi pralne stroje, hladilnike in štedilnike. 

Če jih ne potrebujete več, prosijo, da pokličete telefonsko 
številko 03 5716 616 ali pošljete e-sporočilo na naslov: 

zalec.ozrk@ozrks.si

Z A H V A L A

Ob izgubi naše drage mame,
babice in tete 

IVANKE ROBNIK 
z Vranskega 

se iskreno zahvaljujemo za nesebično pomoč ob 
hudi bolezni vsem, ki ste ji stali ob strani, posebej 
zdravnici Pavelci Rode Zalokar, sestrama Marti 
in Anici ter osebju Zavoda sv. Rafaela. Zahvala 
tudi g. župniku za opravljeni obred. Hvala vsem 
sorodnikom, sosedom in znancem za vse darove, ki 
ste jih kakor koli nesebično prispevali. 

Žalujoči hčeri Dragica in Marlena z družinama
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ko dobimo sVitoVo PoVabilo, Ga sPreJmimo
Program Svit z doseženimi rezultati spodbuja k vključevanju. 
KO DOBIMO SVITOVO POVABILO, GA SPREJMIMO. 
V programu so številni raki odkriti pravočasno in z dobrimi obe-
ti. 

V Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je so izpostavili pomen doseženih rezultatov v nacionalnem 
presejalnem Programu Svit. Program poteka od leta 2009 in 
zajame moške in ženske v starosti od 50 do 74 let. Vsak posa-
meznik je v program vabljen vsaki dve leti. Tako Svit zajame 
v Sloveniji približno 600.000 prebivalcev, v celjski regiji prib-
ližno 93.000. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer 
program vodijo in upravljajo, si prizadevajo doseči višjo odziv-
nost. Trudijo se, da bi vključili še več vabljenih kot doslej, tako 
v začetne preventivne preiskave vzorcev blata kot tudi v vse 
nadaljnje preiskave, kadar so te potrebne. Na ravni države 
beležimo 64-odstotno odzivnost na povabilo v Program Svit. 
Tudi na Celjskem je odzivnost podobna, pri tem pa želijo izva-
jalci programa posebej spodbuditi k vključevanju prebivalce v 
občinah z najnižjo odzivnostjo, kot so Kozje, Dobje, Bistrica ob 
Sotli, Rogaška Slatina in Rogatec. 

"Svit lahko rešuje življenja, vendar samo tistim, ki se ga udeleži-
jo," je poudarila Tatjana Škornik Tovornik, regionalna koordina-
torica Programa Svit iz Območne enote Celje Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje. "V letu 2016 je bila odzivnost na Svitova 
vabila v zdravstveni regiji Celje 63-odstotna, v državi 64-odstotna. 
V 33 občinah na Celjskem je danes v primerjavi z letom 2015 odziv-
nost višja, v dveh občinah (v Solčavi in v Štorah) pa smo zabeležili 
upad odzivnosti. Veseli smo, da v regiji nimamo več občine, ki bi 
imela odzivnost pri obeh spolih skupaj nižjo od 50 odstotkov. Le 
ena občina (Rogatec) ima odzivnost pri moških nižjo od 50 ods-
totkov. Še vedno velja, da se moški slabše odzivajo kot ženske, 
tako da jih je potrebno še bolj spodbujati, saj je obolevnost zaradi 
tega raka pri njih višja kot pri ženskah." 

Program Svit odkriva predrakave spremembe in preprečuje 
nastanek raka na debelem črevesu in danki. Dosedanje izkušnje 
kažejo, da s pomočjo Svita odkrijemo raka v večini primerov v 
zgodnji fazi, ko še ni potrebno dodatno onkološko zdravljenje, 
kot sta obsevanje in kemoterapija. Med doseženimi rezultati 
programa od leta 2009 do konca leta 2016 so zgovorni nasled-
nji: 

• v državi odkritih skoraj 1900 primerov raka na debelem 
črevesu in danki, v celjski regiji 300; 

• v državi pri več kot 15.000 posameznikih odkrite in odstran-
jene predrakave spremembe, v celjski regiji pri skoraj 2.400 
posameznikih. 

Odzivnost v Programu Svit v celjski regiji v povprečju dosega 
63 odstotkov. 

Najvišja odzivnost je v občinah Radeče (74 %), Šmartno ob Paki 
(73 %), Tabor (70 %) in Braslovče (69 %). Najnižja odzivnost, pod 
60 %, je v občinah Kozje (59 %), Dobje (59 %), Bistrica ob Sotli (58 
%), Rogaška Slatina (57 %) in Rogatec (55 %). 

V letu 2016 je bilo v celjski regiji s Programom Svit odkritih 45 
primerov raka na debelem črevesu in danki, pri 397 posamezni-

kih pa so odkrili in odstranili predrakave spremembe (polipe). 
V izvajanje programa se vključujejo številni specialisti internisti 
in gastroenterologi. "Program Svit, ki smo ga začeli izvajati pred 
osmimi leti, je v celoti uspel. Odkrivamo rake v stadiju lokalne 
zamejenosti v več kot 70 odstotkih, pred uvedbo programa le v 15 
odstotkih. To seveda pomeni bistveno boljše petletno preživetje 
teh bolnikov. Z odstranjevanjem predrakavih sprememb (poli-
pov) pa se bo zmanjšala možnost nastanka raka debelega črevesa 
in danke pri teh bolnikih v prihodnosti. Prvič v zadnjih desetletjih 
v Registru raka Slovenije ugotavljamo tudi znižanje novoodkritih 
rakov debelega črevesa in danke. V primerjavi z letom 2010 je bilo 
v letu 2013 ugotovljenih  349 manj tovrstnih rakov. Program je 
dokazal, da je preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka debelega 
črevesa in danke mogoče. V prihodnosti bi si želeli, da bi dosegali 
enake in boljše rezultate, za kar je potreben stalen nadzor vseh 
faz programa in stalno dodatno izobraževanje vseh izvajalcev 
programa. Pomembno pa bi bilo, da se čim več prebivalcev Slo-
venije v ta program vključi," je povedal prof. dr. Bojan Tepeš, 
dr. med., specialist internist in gastroenterolog, predsednik 
Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. 
Iz leta v leto je več ljudi s pozitivnimi izkušnjami, ki so se odzvali 
na vabilo v Program Svit in so pravočasno preventivno ukrepali. 
K dejavni udeležbi v programu spodbujajo skozi svoje osebne 
zgodbe in ugodne zdravstvene razplete tudi prostovoljci – Svi-
tovi ambasadorji;  v celjski regiji sta to Stanka Drobnak iz Šmar-
ja pri Jelšah in Sonja Punčuh iz Slovenskih Konjic. 

*** 

Dodatne informacije: 

• Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. inž., regijska 
koordinatorica preventivnega Programa Svit 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, 
Ipavčeva 18, Celje in članica Društva za boj proti raku 
regije Celje, telefon: 03 42 51 141, e-naslov: tatjana.skornik-
tovornik@nijz.si 

• Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine 
in javnega zdravja, vodja področja za nenalezljive bolezni, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje 
Telefon: 03 42 51 202, e-naslov: nusa.konec-juricic@nijz.si 

• prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., specialist internist in 
gastroenterolog, FEBGH, FMA, predsednik Slovenskega 
združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, član 
programskega sveta Svit, telefon: 041 325 916, e-naslov: 
bojan.tepes@siol.net 

Spletna stran Programa Svit: www.Program-svit.si 

Služba za komuniciranje, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
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UVELJAVITEV NOVEgA ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA 

Novi Zakon o prijavi prebivališča se 
je začel uporabljati 13. avgusta 2017. 
Predmetni zakon je uvedel več novosti 
tako za naše državljane kot tudi tujce, 
živeče v Republiki Sloveniji, ki so si dolžni 
urediti stalno ali začasno prebivališče 
oziroma spoštovati prijavno-odjavno 
obveznost. V članku smo se omejili 
le na bistvene novosti, ki se nanašajo 
na prebivališče in so pomembne za 
posameznike. 

Dolžnost posameznika je (ne gre za 
novost, ampak želimo le opomniti), da 
ob spremembi stalnega prebivališča v 
roku osmih dni uredi novo prebivališče 
na kateri koli upravni enoti v Republiki 
Sloveniji. To je možno urediti tudi 
preko enotnega državnega portala 
e-uprava z elektronskim podpisom. 
Ob prijavi prebivališča mora 
posameznik predložiti dokazilo o 
pravici do prebivanja na naslovu, 
ki ga prijavlja (izjava posameznika 
o lastništvu oziroma solastništvu, 
najemna ali podnajemna pogodba, 
soglasje lastnika, enega solastnika ali 
stanodajalca). 

Posameznik, ki se je naselil v tujini, je 
dolžan prijaviti stalni naslov ali njegovo 
spremembo najkasneje v 15 dneh od 
naselitve. To lahko po novem uredi 
ne samo na upravni enoti, ampak tudi 
na veleposlaništvu in diplomatsko-
konzularnem predstavništvu Republike 
Slovenije v tujini. 

Novi zakon določa, da je Upravna enota 
Žalec dolžna obveščati posameznike 
o prijavno-odjavni obveznosti. To 
je dolžna storiti v primerih, kadar 
dvomi, da posameznik stalno prebiva 
na naslovu, kjer je prijavil stalno 
prebivališče, ali je obveščena, da 
posameznik ni izpolnil prijavno-odjavne 
obveznosti, kot to določa zakon. Če 
posameznik v osmih dneh po prejemu 
obvestila upravne enote ne izpolni 
prijavne obveznosti ali ne poda izjave, 
da na naslovu prijavljenega stalnega 
prebivališča dejansko stalno prebiva, 
mora upravna enota po uradni dolžnosti 

uvesti postopek ugotavljanja stalnega 
prebivališča. Ugotovitveni postopek 
uvede tudi, če ga predlaga občina, 
na naslovu katere ima posameznik 
prijavljeno stalno prebivališče, ali 
občina, na območju katere posameznik 
prebiva. 

Na novo je določeno tudi tako 
imenovano zakonsko prebivališče. Če 
upravna enota v postopku ugotavljanja 
stalnega prebivališča posameznika ne 
more prijaviti na stalnem naslovu, mu 
določi zakonsko prebivališče na naslovu 
občine, na območju katere stalno 
prebiva. Gre za primere, ko posameznik 
dejansko prebiva v nekem naselju, ne 
izpolnjuje pa pogojev prijave, saj ni 
stalno naseljen na točno določenem 
naslovu. 

Pred spremembo zakonodaje je 
lahko upravna enota posameznika, 
ki ni imel možnosti, da si uredi stalno 
prebivališče in mu ni bilo mogoče 
določiti zakonskega prebivališča (za 
ureditev zakonskega prebivališča je bilo 
potrebno, da je posameznik dejansko 
živel na območju organa, kjer je dobival 
pomoč v materialni obliki) izbrisala 
iz registra stalnega prebivalstva. To 
je posamezniku povzročilo posledico 
izgube pravic, ki so izhajale iz naslova 
stalnega prebivališča. Oseba na 
primer ni mogla urediti zdravstvenega 
zavarovanja, pridobiti denarne socialne 
pomoči, vložiti vloge za neprofitno 
stanovanje. V skladu z novo zakonodajo 
je uvedena rešitev, kot je že zapisano, 
določitev zakonskega prebivališča na 
naslovu občine. V primerih, ko upravna 
enota v ugotovitvenem postopku ne 
more ugotoviti, kje posameznik stalno 
ali začasno prebiva, posamezniku v 
registru stalnega prebivalstva preneha 
prijava stalnega oziroma začasnega 
prebivališča na podlagi dokončne 
odločbe. 

Nova zakonodaja določa, da lahko ima 
posameznik le eno stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji ali en stalni naslov 
v tujini, prav tako pa ima lahko le eno 

začasno prebivališče, ki se prijavi za čas 
do dveh let. Pred spremembo zakona 
je posameznik namreč lahko imel več 
začasnih prebivališč, ki so veljala za čas 
enega leta. Začasni naslov v tujini lahko 
posameznik prijavi za obdobje največ 
štirih let. V primeru daljšega bivanja 
na istem začasnem naslovu v tujini 
mora posameznik ponovno prijaviti 
začasni naslov v tujini pred njegovim 
prenehanjem. 

Omeniti velja, da je na podlagi novega 
zakona Upravna enota Žalec postala 
prekrškovni organ. To pomeni, da 
lahko posameznika kaznujemo za 
prekršek v zvezi s prijavo in z odjavo 
prebivališča. Eden izmed prekrškov 
je, kot je že navedeno zgoraj, če 
posameznik v zakonskem roku osmih 
dni ne prijavi stalnega prebivališča ali 
če najkasneje v 15 dneh od naselitve 
v tujini ne prijavi stalnega naslova ali 
njegove spremembe. V prekršku je 
tudi lastnik, solastnik ali stanodajalec, 
ki posamezniku dovoli bivati na 
naslovu, hkrati pa mu omejuje prijavno 
obveznost na upravni enoti. Prav tako 
je v prekršku posameznik, ki v zakonsko 
določenem roku ne prijavi začasnega 
prebivališča. Globa za vse naštete 
prekrške znaša od 200 do 600 evrov.

Za dodatne informacije smo vam na 
voljo na Krajevnem uradu Vransko,  ki 
je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 
in od 12.30 do 15.00 ure, na telefonski 
številki 03 703 28 20. 

Lahko pa nas pokličete tudi na sedež 
Upravne enote Žalec na številko 03 
713 51 20 ali nam pišete na e-naslov 
ue.zalec@gov.si. 

Simona Stanter, načelnica
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noVa JaVna raZPisa Za naloŽbe V kmetiJstVu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo dva nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 
naložbe v osnovna sredstva, in sicer: 

• 8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem 
vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih, razen nakupu kmetijske mehanizacije ter 

• 3. Javni razpis za Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kmetij-
ska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen kmetijam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter za mikro, mala 
in srednja podjetja (MSP). 

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure oziroma 30. 11. 2017 do 
24.ure.

Podrobnejše informacije lahko pridobite na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

ne spreglejte

 
 
 
 
 
 
 
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
Izpostava Ravne na Koroškem 
Trg 67 Prevalje 2391  
 tel. +386 02 82 46 923  fax + 386 2 82 31 061 
darja.jericek@ce.kgzs.si 
Številka: 6/2017 DJ      
Datum: 1.8.2017     

 
Spoštovane kmetovalke in kmetovalci,   

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo dva 
nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 naložbe v osnovna sredstva in sicer:  
 

 8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih 
gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije,  

 ter 3. Javni razpis za Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje 
oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki 
je namenjen kmetijam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter za mikro, 
mala in srednja podjetja (MSP).  

 
Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 8. 2017 do vključno 29. 
11. 2017 do 24. ure oziroma 30.11. 2017 do 24.ure. 
 
8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2017 (splošni javni razpis) - 
predmet podpore so naslednje vrste naložb: 
• ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,  
• ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,  
• ureditev greznic in čistilnih naprav,   
• nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,  
• ureditev trajnih nasadov,   
• nakup in postavitev mrež proti toči,   
• ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,  
• izvedbo agromelioracij,  
• zaščito čebeljih panjev pred medvedi,  
• ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do 

javne infrastrukture,  
• ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup 

in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih 
območjih. 

  
 
 
 

 

mesečno Poročilo Gasilske ZVeZe Žalec V obdobJu 
med 15. JuniJem in 15. aVGustom 2017

Letošnja meddržavna gasilska olimpijada je 
med 9. in 16. julijem potekala v avstrijskem 
Beljaku. Našo državo so zastopale tudi 
mladinke PGD Andraž nad Polzelo. O nji-

hovem vrhunskem dosežku smo vas že obvestili.

29. julija 2017 je na Vranskem potekalo 8. tradicionalno gasilsko 
tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami.

Na pobudo gasilcev naše gasilske zveze smo zbrali nekaj 
opreme za kolege gasilce, ki so se v Dalmaciji bojevali z gozd-
nimi požari. Zbrano opremo smo na Hrvaško dostavili v soboto, 
22. julija 2017.

V soboto, 5. avgusta, je bilo kar pestro, saj je v Libojah poteka-
lo tradicionalno meddruštveno gasilsko tekmovanje starejših 
članic in članov za pokal PGD Kasaze – Liboje. Potekali sta vaja 
s hidrantom ter vaja raznoterosti. V obeh je sodelovalo sedem 
gasilcev/gasilk.

V soboto smo pripravili tudi pohod mladine Gasilske zveze 
Žalec na Šmiglovo zidanico, kjer so potekale zabavne igre. Sle-
dilo je druženje.

Potekalo je tudi 6. tekmovanje s starimi ročnimi ter motornimi 
brizgalnami za pokal Savinjsko-Šaleške regije v Braslovčah. Tek-
movanja so se lahko udeležile enote, katerih ročne in motorne 
brizgalne so stare več kot 50 let. V ekipah je sodelovalo od 
sedem do devet gasilcev, sama vaja pa je bila tako imenovana 
»mokra«, skupno z dvema napadalnima skupinama, ki sta zbijali 
tarče.

Teden dni kasneje, 12. avgusta, so v hitrostni mokri vaji »Löchan-
griff«, po pravilih CTIF, skupine sedmih ali devetih gasilcev v Za-
bukovici tekmovale v tekmovanju za prehodni pokal krajevne 
skupnosti Griže.

In še nekaj statistike.

V juliju je bilo 23 intervencij, ki so skupno trajale 29 ur in 50 
minut. Najdaljša intervencija je trajala tri ure, najkrajša pa samo 
20 minut. V avgustu je bilo 13 intervencij, ki so skupno trajale 15 

ur in 10 minut. Najdaljša intervencija je trajala uro in pol, med-
tem ko je najkrajša trajala 40 minut.

Sledi statistika občinskih poveljstev GZ Žalec.

V mesecu juliju 2017 so gasilci Gasilske zveze Žalec opravili 23 
intervencij.

V GPO Žalec je bilo 16 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 
gasilcev, v GPO Braslovče so bile štiri intervencije, GPO Tabor je 
imel dve intervenciji, v GPO Polzela je bila ena, medtem ko GPO 
Vransko intervencij ni imel.

Avgusta je bilo v GPO Žalec deset dogodkov, kjer je bila potreb-
na pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve intervenciji, GPO 
Tabor je imel le eno intervencijo, medtem ko v GPO Braslovče in 
GPO Vransko intervencij ni bilo.

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

ABONMA 2017/18

VPIS

Od 25. 9. do 7. 10. 2017 v TIC-u Vransko 
(Schwentnerjeva hiša), Vransko 25, 

vsak delovnik od 10. do 14. ure oz. ob 
četrtkih od 12. do 16. ure in ob sobotah 

od 10. do 12. ure. 

Abonmajsko brošuro boste prejeli sredi 
septembra po pošti.



19ne spreglejte

FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO  

vabi na tri dnevni izlet v izvedbi agencije UI TURIZEM 
 

 
 

Madžarsko morje ali Blatno jezero leži le streljaj od naših krajev. S svojo panonsko 
pokrajino, turističnimi centri, domačim vinom, slikovitimi vasmi in mesti privablja obisko-
valce od blizu in daleč. Budimpešta je evropska prestolnica, ki ne pusti ravnodušnega 
prav nikogar. Tu so svoj pečat pustili arhitekti, umetniki, gospodarji iz vseh koncev Evro-
pe. Mesto ob reki Donavi, Budim in Pešta, ki sta večna zaljubljenca. 
 

PRIJAVE IN PODROBNEJŠ E INFORMACIJE: 031 201 611 (Brigita) 

OB BLATNO JEZERO 
IN BUDIMPEŠTO 

 

     HEVIZ – VINŠKA KLET – BLATNO JEZERO – BUDIMPEŠ TA – PUŠZTA 
 

3 dni, avtobus, 22.-24. september 2017 
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likoVni natečaJ Za loGotiP sklada
Osnovna šola Vransko-Tabor razpisuje natečaj za logotip sklada šole in vrtca Žarek upanja. 

Na natečaju lahko sodelujejo otroci vrtca in učenci šole zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor. 

Izdelke oddajte v tajništvo šole do konca septembra 2017.

Več preberite v priloženem dokumentu.

Želimo vam prijetno ustvarjanje.

 
 
 

razpisuje likovni natečaj  
 

za logotip sklada šole in vrtca 
Žarek upanja. 

 
Na natečaju lahko sodelujejo otroci vrtca in učenci šole 

zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor. 
 

Predlogi za logotipe naj bodo barvni in naj ne presegajo velikosti 
formata A4. Motiv naj bo izdelan v taki likovni tehniki, da bo dobro 

viden (flomastri, tempere, kolaž, tuš …). 
 

Izdelke oddajte v tajništvo šole do konca septembra 2017. 
Izdelke na zadnji strani označite s šifro. Priložite zaprto ovojnico, ki 

naj vsebuje podatke o avtorju (ime, priimek, razred oz. starostno 
obdobje). Enaka šifra na bo zapisana tudi na tej ovojnici. 

 
Izdelke bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki 

zaposlenih, staršev in učencev. 
 
Izbrani logotip bo pripomogel k prepoznavnosti sklada, uporabljali ga 

bomo v dopisih in drugih dokumentih, povezanih z Žarkom upanja. 
 

Avtor izbranega logotipa bo nagrajen. 
 

Ravnateljica: 
Majda Pikl, univ. dipl. ped., l.r. 
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Kontakt: natasa.g.jerina@gmail.com; info@svamz.com 
 

 
Muzej motociklov Grom je bil odprt uro pred odprtjem avtoceste Arja vas–Vransko, to je 19. septembra 
1997 ob 11.00 uri.  Župan takrat še skupne Občine Žalec, prof. Milan Dobnik, in načelnik Upravne 
enote Milan Krajšek sta bila prva, ki sta se zavedla pomembnosti te zbirke  za Slovenijo in prav zaradi 
njune zavzetosti in iniciative je muzej tudi uradno odprl svoja vrata javnosti.  

V zbirki se danes nahaja trenutno približno 140 motociklov  iz različnih časovnih obdobij, vse do 
devetdesetih let prejšnjega stoletja. Muzej hrani poleg motociklov tudi redke registrske tablice, 
medalje, značke, plakate, uniforme, skratka vse, kar je povezano z začetki motorizacije naše države. 
Veliko pozornost se postavlja prav zgodovini slovenskih znamk in izumiteljev.  Ob muzeju se nahaja 
tudi pisarna Slovenske veteranske avto-moto zveze (SVAMZ), katere začetki se prepletajo z začetki 
odpiranja same zbirke in s tem tudi začetki uzakonjenja pojma "starodobno vozilo" ter razločevanja le-
teh od ostalih rabljenih vozil. SVAMZ je vseslovenska neprofitna organizacija s statusom društva v 
javnem interesu na področju kulture, ki združuje ljubitelje starodobnih vozil, tako društva kot 
posameznike.  

Za nami je tako že dvajset uspešnih let delovanja. V torek, 19. septembra 2017, bomo ob 14.00 uri 
zabeležili ta jubilej z manjšo prireditvijo, ki se bo po uvodnih pozdravnih govorih in krajšem kulturnem 
programu na lokaciji pri Muzeju motociklov Grom nadaljevala pri novonastalem kampu Camp Podgrad 
Vransko s pogostitvijo in ob dobri glasbi. 

V novonastalem kampu bo na voljo dvanajst  sodobno opremljenih prostorov za avtodome in čistilni 
otok zanje, urejene kopalnice, pralnica perila in pomivalnica posode, možnost kampiranja s šotorom, v 
bodoče pa bomo postavili tudi nekaj majhnih lesenih hiš. Imajo pokrit prostor za druženje, ob ribniku 
pa še prostor za piknike. Kamp bo sočasno tudi postajališče za avtodome (PZA), kjer se bodo 
uporabniki avtodomov lahko samo ustavili in oskrbeli avtodom za nadaljnje potovanje. 

Med nastopajočimi bo mlado dekle iz Medobčinskega društva Sožitje, balerina, ki ni tuja slovenski 
javnosti, gospodična Eva Pirnat. Zapel nam bo častni član zveze SVAMZ, pevec, filmski režiser, 
radijski voditelj in strastni zbiratelj Tomosovih motornih koles, g. Stevo Vujić, za prijetno druženje v 
kampu pa bodo poskrbeli muzikantje iz Quattro banda Hrastnik, prav tako vsi dolgoletni člani SVAMZ.  

Na dan prireditve bodo med cenjenimi gosti g. minister dr. Peter Gašperšič, direktorica Slovenskega 
etnografskega muzeja dr. Tanja Roženberger, podpredsednik mednarodne organizacije za 
starodobna vozila FIVA dr. Roberto Loi, člani mednarodne Kulturne komisije za starodobna vozila pri 
FIVA in g. župan Franc Sušnik. 
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORgANIZATOR

8. 9. 2017
10.00 DELAVNICA ZA PRIPRAVO PRIJAV LAS SSD sejna soba Občine Tabor Razvojna agencija Savinja Žalec

(03 713 68 66

16. 9. 2017
11.00-14.00

TRADICIONALNO SREČANJE SAVINJČANOV, 
ZASAVCEV IN LAŠČANOV NA MRZLICI Planinski dom na Mrzlici Občina Tabor

(03 705 70 80)

17. 9. 2017
16.00 HUBERTOVA MAŠA kapelica Sv. Huberta Miklavž 

pri Taboru
Lovska družina Tabor

(041 335 271)

26. 9. 2017
18.00 PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

30. 9. 2017
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME Kapla 16, dvorišče

Steyr klub
Savinjske doline

(041 620 270)

POSLOVILI SO SE
Julija in avgusta so se na Vranskem pokopališču od nas poslovili:  

Jožef Horvat iz Celja
Ivanka Robnik (1938-2017)

Ida Kreča - Konškova mama (1929-2017)
Franc Cizej (1942-2017)

napovednik dogodkov - sePtember 2017

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORgANIZATOR

1. 9. 2017
17.00-20.00

TEKAŠKA DELAVNICA Z 
URBANOM PRAPROTNIKOM igrišče pri športni dvorani/šoli ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

3. 9. 2017 
11.00-14.00 LISJAKOVA TRŽNICA Gostilna Pri šoferski mamici, 

Ločica pri Vranskem 
Hiša Lisjak

(051 365 040)

5. 9. 2017
10.30 LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

7. 9. 2017
18.00

Pogovor o spominih Slavka Dolinška
Z VRANSKEgA MED KROKODILE, KOALE, 

gRIZLIJE ...
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ VRANSKO

(041 919 829)

16. 9. 2017 
9.00

7. rekreacijski tek
TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE pri nogometnem igrišču ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

17. 9. 2017
12.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV Športna dvorana Vransko

Občina Vransko
Župnija Vransko

Župnijska Karitas Vransko
OO RK Vransko
(03 703 28 00)

19. 9. 2017
10.30 LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

19. 9. 2017
14.00

20. OBLETNICA MUZEJA MOTOCIKLOV 
gROM in ODPRTJE KAMPA PODgRAD

Muzej motociklov Grom
Kamp Podgrad

Družina Zorko (051 229 115)
natasa.g.jerina@gmail.com

info@svamz.com

19. 9. 2017
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

23. 9. 2017 
20.00

Vranski poletni večeri – 
oživimo kulturno dediščino

TANJA SONC, violina
RIBAL MOLAEB, viola

cerkev sv. Mohorja in Fortunata 
v Stopniku

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,  031 210 298) 
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16. SEPTEMBER 2017  
OB 9.00 

 ZBIRNO MESTO PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU VRANSKO 

Prijave in informacije: ZKTŠ VRANSKO (www.zkts-vransko.si) 
Telefon: 041 238 749, 03 703 12 10 

E-pošta: zkts.vransko@gmail.com 

*  VRTEC VRANSKO - 300 m 
*  OŠ VRANSKO-TABOR  - 300 in 600 m 
*  5 km  
*  10 km 


