
1

www.vransko.si | www.mojaobcina.si

september 2017



2

IZ VSEBINE
Zgodilo se je ... stran 3

ZKTŠ stran 11

Knjižnična stran stran 12

Uradne objave Občine Vransko stran 13

Vranin glas – strani OŠ Vransko-Tabor stran 19 

Iz življenja društev stran 20

Iz življenja župnije stran 21

Ne spreglejte stran 21

Napovednik stran 27

OBČINSKI INFORMATOR

številka 137
Vransko, 29. 9. 2017

Fotografija na naslovnici: Franc Sušnik

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, 
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Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
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gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.

Naslednja številka izide 27. 10. 2017.

Prispevke zbiramo do 15. 10. 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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V torek, 19. septembra, je  Muzej motociklov Grom  na Vran-
skem praznoval 20. obletnico, predsednik države Borut Pa-
hor in Petja Grom, lastnik muzeja, pa sta odkrila spominsko 
tablo ob 20-letnici.

Praznovanja so se poleg številnih ljubiteljev starodobnih 
vozil in drugih udeležili tudi predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič,  
župan Občine Vransko Franc Sušnik, direktorica Slovenske-
ga etnografskega muzeja dr. Tanja Roženbergar in podpred-
sednik mednarodne organizacije za starodobna vozila FIVA 
(Fédération Internationale des Véhicules Anciens) dr. Loi 
Roberto. Vsi ti so v svojih nagovorih čestitali družini Grom 
za tako velik uspeh, ki so ga dosegli z muzejem motociklov.

V zbirki se danes nahaja  približno 150 motociklov  iz različnih 
časovnih obdobij, vse do devetdesetih let prejšnjega sto-
letja. Muzej hrani poleg motociklov tudi redke registrske 
tablice, medalje, značke, plakate, uniforme, vse, kar je pove-

zano z začetki motorizacije naše države. Veliko pozornost 
namenjajo 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 uzakon-
jenja pojma »starodobno vozilo« ter razločevanja le-teh od 
ostalih rabljenih vozil.  

Prireditev sta  popestrila Eva Pirnat, mlado dekle iz Me-
dobčinskega društva Kranj »Sožitje«, plesalka, ki ni tuja slo-
venski javnosti,  zapel pa je častni član zveze SVAMZ, pevec, 
filmski režiser, radijski voditelj in strastni zbiratelj Tomosovih 
motornih koles, Stevo Vujić.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Petja Grom, 
lastnik Muzeja motociklov, sta ob 20-letnici muzeja odkri-
la spominsko tablo. Prireditev se je nato nadaljevala v no-
vonastalem  kampu Camp Podgrad Vransko s pogostitvijo in 
ob dobri glasbi. 

V kampu je na voljo dvanajst sodobno opremljenih prostorov 
za avtodome in čistilni otok za avtodome, urejene kopalnice, 
pralnica perila in pomivalnica posode, možnost kampiranja 
s šotorom, v bodoče pa bodo 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.

Za prijetno druženje v kampu so poskrbeli muzikantje iz 
Quattro band Hrastnik, prav tako vsi dolgoletni člani SVAMZ.

 T. Tavčer

20 lEt MuZEja MotocIkloV GroM IN caMp podGrad

V AMZS, Centru var-
ne vožnje na Vran-
skem, je v ponedel-
jek, 11. septembra,  v 
sodelovanju z Gorsko 
reševalno zvezo Slo-
venije potekal prila-
gojen tečaj varne 
vožnje za gorske 
reševalce, pri kate-

rem je bil poudarek zlasti na najbolj zahtevnih vozniških prvinah, 
ki so pri reševanju v gorah kombinirane s terensko vožnjo. Sprego-
vorili so tudi o tem, kako čim bolje izkoristiti prednosti terenskega 
avtomobila, da bi reševalci čim hitreje in čim lažje prispeli do pone-
srečenca. Na novinarski konferenci so po zaključku tečaja sprego-
vorili: vodja področja varna mobilnost pri Avto-moto zvezi Slovenije 
mag. Jure Kostanjšek, AMZS inštruktor varne vožnje Janez Marolt, 
predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Igor Potočnik in pred-
stavnik letalske policijske enote Robert Kralj. Slednja sta predstavi-
la aktivnosti gorskih reševalcev in Policije v letošnji planinski sezoni 
ter podala nasvete, kako v jesenko-zimskem času v gore, da bi bilo 
nesreč čim manj.

Od tega, kako hitro bo voznik opravil z vožnjo po cesti in kako 
daleč bo zmogel onstran asfalta, so v primeru gorskih reševal-
cev odvisna življenja. Vsak prihranjeni višinski meter pomeni več 
možnosti za nekoga, ki poškodovan leži nekje v gorah. »Da bi naši 
gorski reševalci do potankosti izkoristili vse prednosti terenskega 

avtomobila, okrepili vozniške prvine in na svoje intervencije vozili 
čim bolj varno, smo v AMZS z našo strokovno ekipo inštruktorjev 
AMZS Centra varne vožnje na Vranskem za gorske reševalce pri-
pravili izobraževanje za dopolnitev vozniškega znanja v zahtevnih 
voznih razmerah. S tem bi radi opozorili tudi na dejstvo, da je za 
gorskega reševalca, poleg visoke usposobljenosti pri reševanju 
v najzahtevnejših pogojih, pomembna tudi varna vožnja, saj je še 
tako dobra usposobljenost reševalca »zaman«, če se mu na poti 
na intervencijo zgodi prometna nesreča,« je namen usposabljanja 
predstavil mag. Jure Kostanjšek, vodja področja varna mobilnost 
pri Avto-moto zvezi Slovenije. 

T. T.

Za VarNEjšE rEšEVaNjE V Gorah po ZNaNjE IN oprIjEM V aMZS
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V Mladinskem zdravilišču 
in letovišču RKS Debeli rtič 
je od 18. do 25. avgusta 
letovala šesta skupina 60 
socialno ogroženih otrok. 
Otroci so tedenske brez-
plačne počitnice prežive-
li na morju s pomočjo 
Tuševe humanitarne akcije 
"Pričarajmo nasmeh". 

Tokrat so letovali otro-
ci iz območnih združenj 
Rdečega križa Domžale, 
Ljutomer, Ptuj, Slovenske 
Konjice, Šmarje, Šentjur in 
Žalec. Z žalskega območja 
je letovalo osem otrok: tri-
je iz Žalca, dva iz Šempetra, 
eden iz Griž in dva z Vran-
skega. 

Strokovne službe zdra-
vilišča so za otroke prip-

Pričarali smo jim nasmeh

To ugotavljajo v RKS – Območnem združenju Žalec, kjer so 
letos znova pomagali socialno ogroženim družinam pri na-
kupu delovnih zvezkov. Sprašujejo se, kako je osnovna šola 
brezplačna, če morajo starši za otroka odšteti tudi več kot 
100 evrov.

Starši so na osnovi dokazil o socialni ogroženosti, vlog in 
odobritev krajevnih organizacij Rdečega križa pomagali pri 
nakupu delovnih zvezkov do 50 evrov za otroka. V žalskem 

združenju so prejeli 53 vlog staršev za pomoč 103 otrokom. 
Največ vlog so prejeli z območja, ki ga pokriva Krajevna orga-
nizacija RK Prebold, in sicer kar 19. 

Kljub temu je bilo letos manj prošenj, saj s šolskimi potreb-
ščinami pomagajo tudi druge organizacije, veliko ljudi pa se 
je tudi na novo zaposlilo, kar se odraža pri zmanjšanju števila 
prosilcev za humanitarno pomoč.

Delovni ZveZki in ostale šolske Potrebščine so PreDragi

ravile bogat animacijski program. Otroci so spoznali bližnjo okolico, se pomerili v različnih športih, 
kot so košarka, odbojka, nogomet ... Najmlajši so spoznali začaran gozdiček in njegove prebivalce, 
seveda pa je največ aktivnosti potekalo ob in v morju in bazenu. Večeri so bili polni smeha in zabave 
ter presenečenj. Za vse neplavalce so organizirali tečaj plavanja. 

To je bila šesta, zadnja skupina od skupaj 500 otrok, ki teden dni brezskrbnih počitnic v MZL RKS De-
beli rtič preživlja s pomočjo donatorskih sredstev Tuš.

V torek, 12. 9. 2017, je potekala 19. redna 
seja občinskega sveta Občine Vransko, 
na kateri je občinski svet:
• obravnaval pobude in vprašanja 
občinskih svetnikov Marjana Pečovnika, 
Jožeta Matka, Ervina Pepela, Ksenije 
Rovan Krivec, Sonje Cencelj in Monike 
Vrankar;

• se seznanil s Polletnim poročilom Občine Vransko za 
leto 2017;

• sprejel Letni program športa v občini Vransko za leto 
2018 in leto 2019 ter Merila za vrednotenje in izbor pro-
gramov športa v občini Vransko za leto 2018;

• sprejel Letni program kulture v občini Vransko za leto 
2018 in leto 2019 ter Pogoje in merila za vrednotenje pro-
gramov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2018;

• sprejel Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto  2018 
in leto 2019 ter Pogoje, merila in kriterije za vrednoten-

je socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2018;

• sprejel sklep, da se za direktorico Zavoda za kulturo, turi-
zem in šport Vransko za mandatno obdobje 1. 10. 2017–
30. 9. 2022 imenuje Suzana Felicijan Bratož;

• potrdil cenik za uporabo Športne dvorane Vransko;
• sprejel sklep, da Občina Vransko v projektu društva Cen-

ter jamskih doživetij »Vzpostavitev delovanja Centra 
jamskih doživetij« sodeluje kot partner s sofinanciran-
jem komunalnega prispevka za priključitev na javno 
vodovodno omrežje, ki je bil odmerjen v višini 728,66 
evrov; 

• se seznanil s seznamom dolžnikov najemnin za stano-
vanja, ki so v lasti Občine Vransko, ter obravnaval vlogo 
najemnice Bernarde Polanec za podpis soglasja k po-
novnemu priklopu električne energije na naslovu Vran-
sko 55.

Prihodnja seja občinskega sveta bo predvidoma oktobra.

19. reDna seja občinskega sveta
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Letošnje praznovanje dneva gasilcev Gasilske zveze Žalec 
je bilo združeno s praznovanjem 90-letnega delovanja PGD 
Parižlje-Topovlje, potekalo pa je drugo soboto v septembru.

Slovesnost se je pod velikim šotorom ob igranju Godbe Li-
boje pričela s prihodom častnega voda, praporščakov in 
gostov, med katerimi so bili namestnik poveljnika Gasilske 
zveze Slovenije (GZS) Darko Muhič, predsednik GZ Križevci 
Ivan Mužić, župan in podžupanja Občine Braslovče Branimir 
Strojanšek in Danica Tanjšek, župan Občine Žalec Janko Kos, 
župan in podžupan Občine Tabor Anton Grobler in Ludvik 
Miklavc, župan Občine Vransko Franc Sušnik, podžupan 
Občine Polzela Igor Pungartnik in drugi. 

Zbrane je uvodoma v imenu gostitelja pozdravil župan 
Občine Braslovče Branimir Strojanšek, nato namestnik pred-
sednika GZ Žalec Franci Rančigaj, slavnostni govornik pa je 
bil namestnik poveljnika GZS Darko Muhič, ki je najprej česti-
tal gasilcem PGD Parižlje-Topovlje ob 90-letnici organizirane-
ga delovanja in prazniku dneva gasilcev GZ Žalec, nato pa 
poudaril: "V Sloveniji letos zaznamujemo že 148-letnico or-
ganiziranega gasilstva. Nikakor ne gre za naključje, da sodi 
ta začetek neposredno po evropski pomladi narodov, ko se 
je pojavil prvi politični program z idejo o združitvi vseh dežel, 
kjer so naseljeni Slovenci. Gasilci so se skozi zgodovino borili 
ne samo s požari, ampak tudi z oblastmi in veljaki v različnih 
državah. 

Pregled zadnjega obdobja razkrije, da ste ob pomoči 
hvaležnih sokrajanov in občine Braslovče obnovili objekt, 
v katerem ste namestili tudi sodobno opremo, ki vam je v 
pomoč pri reševanju življenj. Organizirali ste različna sreča-
nja, poučne izlete, izobraževalne projekte ter akcije, v svo-
je vrste pa ste pridobili kar nekaj bodočih gasilcev. Aktivno 
sodelujete na zelo raznovrstnih in zahtevnih intervencijah. 
Največji kapital društva pa je članstvo …« 

Na slovesnosti je v nadaljevanju Darko Muhič podelil 
odlikovanja, ki so jih prejeli: gasilsko plamenico 1. stopnje 
PGD Parižlje-Topovlje ob 90-letnici društva, odlikovanje za 
posebne zasluge so prejeli Janez Kokovnik in Jožef Matko, 
oba člana PGD Braslovče, in Martin Steiner iz PGD Ločica ob 
Savinji. 

Nato je sledila obnova  podpisa listine GZ Žalec in GZ Križev-
ci. Začetek dobrega sodelovanja gasilcev GZ Žalec in GZ 
Križevci s Hrvaške sega kar veliko let nazaj, ko so gasilci PGD 
Šempeter in PGD Drešinja vas stkali vezi z gasilci DVD Križev-
ci in DVD Gregurovec. To odlično sodelovanje se je kmalu 
preneslo tudi na višji nivo – nivo GZ Žalec in Križevci, ki sta v 
letu 1987 podpisali listino o pobratenju.   

Želja obeh gasilskih zvez pa je bila, da se letos, ob 30-letnici 
podpisa listine, obnovi. Listino so 3. junija letos ob 70-letni-
ci delovanja GZ Križevci svečano podpisali v Križevcih. Na 
slovesnosti v Parižljah pa sta po 30 letih listino zopet pod-
pisala namestnik predsednika GZ Žalec Franc Rančigaj in 
predsednik GZ Križevci Ivan Mužić. Po podpisu sta se oba 
zahvalila ter poudarila, naj obnovljeni podpis listine vel-
ja najmanj trideset let, predsedniku PGD Parižlje-Topovlje 
Tomažu Žoharju pa je ob visokem jubileju Ivan Mužič izročil 
plaketo GZ Križevci. Kulturni program je pripravila Godba Li-
boje, mladi člani domačega društva, KD plesa in animacije 
Mavrica Braslovče. 

Pred in po svečanem delu prireditve so si lahko udeleženci 
ogledali najnovejša gasilska vozila v GZ Žalec, veselo druže-
nje pa se je nadaljevalo ob zvokih ansambla Modrijani.  

T. Tavčer

Zgodilo se je ...

Dan gasilca gZ Žalec, 90 let PgD PariŽlje-toPovlje …
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močno DeŽevje PovZročilo Precejšnjo materialno škoDo
V soboto, 16. septembra 2017, je osrednji in jugovzhodni del 
države zajelo močno deževje, ki tudi naši občini ni prizaneslo.

Nasprotno. Posebej močan naliv je v popoldanskih urah 
zajel območje Zahomc, Zaplanine in Limovc. Naliv je tra-
jal približno uro in pol ter povzročil precejšnjo materialno 
škodo na cestni infrastrukturi in kmetijskih površinah. Med 
drugim se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov. Največ-
ji, površine približno 300 m2, je v Zahomcah zasul javno 
pot Odcep Podbregar in odnesel električni drog. Drugi, 
površine približno 100 m2, se je aktiviral na Limovcah v ne-
posredni bližini pred kratkim saniranega plazu in ogroža 
javno pot Limovce–Polanjšek. Približno 50 m2 velik plaz se 
je sprožil tudi na javni poti Odcep Marko v Zahomcah in 
javno pot delno zasul.

Poleg tega pa je narasli hudournik v Zahomcah zamašil 
cestni prepust in povzročil večje poškodbe vozišča na javni 
poti Zahomce–Dol–Tabor. Podobno se je zgodilo v Zaplani-
ni na javnih poteh Odcep Kamnik, v dolžini približno 2300 
m, ter Zaplanina-Pider, v dolžini približno 900 m.

Gasilci PGD Ločica pri Vranskem, PGD Prekopa-Čeplje-Stop-
nik in PGD Vransko so tako v soboto izvedli intervencije za 
zavarovanje plazov, zatem pa so bila izvedena zemeljska 
dela za zagotovitev prevoznosti cest.

Prijetno DruŽenje starejših vranšanov
Občina Vransko je v sodelovanju z Župnijsko Karitas in 
Občinsko organizacijo Rdečega križa Vransko tretjo nedel-
jo v septembru pripravila tradicionalno srečanje krajanov, 
starih sedemdeset in več let. Teh je v občini Vransko več kot 
350, srečanja pa se je udeležila dobra tretjina. Naprej so se 
zbrali v župnijski cerkvi sv. Mihaela in prisluhnili sv. maši, ki 
sta jo darovala upokojeni župnik Vlado Rutar in sedanji žup-
nik Jože Turinek, nato pa so z družabnim delom nadaljevali v 
Športni dvorani Vransko.

Starejše je sprejel in se z vsakim posebej rokoval župan Franc 
Sušnik. V nagovoru je med drugim povedal, da so tovrstna 
srečanja zelo dobrodošla, saj se  starejši med seboj pogovo-
rijo in obujajo spomine na čase, ko so skupaj ustvarjali utrip 
kraja. Ob koncu nagovora  je  vsem zbranim zaželel veliko 
zdravja ter da se prihodnje leto zopet srečajo. 

Srečanje so s  kulturno-zabavnim programom popestrili 
učenci OŠ Vransko-Tabor. Matic Dobrovnik je na diatonični 
harmoniki zaigral Slakovega Čebelarja ter Avsenikovo Na 
Golici, šolska folklorna skupina, ki jo vodi mentorica Breda 
Čvan, pa je zaplesala venček slovenskih plesov. Prireditev 
je povezovala Brina Krašovec, članica Literarnega društva 
LIvRA Vransko, na kosilo pa je vse skupaj z molitvijo povabil 
župnik Jože Turinek. Za veselo razpoloženje so skrbeli člani 
ansambla Prijatelji, kot presenečenje pa sta zapeli Rozalija 
Jelenko in Marjana Jug. Pesem je za Vranšane napisala go-
spa Rozalija, ki se je pred dobrim letom preselila v Preko-
po, v zahvalo, ker se v naši občini in fari dobro počuti. Vsak 
udeleženec je prejel spominsko darilo, ki so ga pripravile 
članice RK Vransko.  

T. Tavčer
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če Ptiča DrŽiš v kletki, Želi Pobegniti
tokratni intervju je nastal ob predstavitvi knjige Spomini na 
preteklost. napisal jo je slavko Dolinšek, vranšan, ki je pred 
skoraj šestimi desetletji prek avstrije emigriral v nemčijo, 
po petih letih pa v kanado, kjer živi še danes. ker je njego-
va življenjska pot res zanimiva in je na srečo pisal dnevnik, 
je na pragu osemdesetih na vztrajno prigovarjanje sorodnice 
napisal knjigo, ki jo je izdal v samozaložbi z namenom, da jo 
podari sorodnikom.

 

Povejte za začetek, kako se počutite v Sloveniji, se radi 
vračate? 

Zelo rad se vračam, mislim, da sem tu že triindvajsetič. To je 
že skoraj rekord za zdomce. Rad imam  Slovenijo, sorodnike, 
prijatelje. Lani sem se pošalil, da bom 80-letnico praznoval v 
Sloveniji. Prijatelj je rekel, da bo po petdesetih letih dobro, 
če bo prišlo deset ljudi. Mislim, da bi jih več. Rad se srečam s 
sošolci, prijatelji. Se pa v Sloveniji veliko jé. V Kanadi pravijo, 
da bom tu hujšal, tu pravijo, da bom tam. 

Katero koleno vas boli, levo ali desno, ali vas sedaj, ko se 
bližate osmemu križu, bolita že obe? Koleno je namreč raz-
log, da je v mladi fantovski glavi začela tleti želja videti svet. 
Leto dni ste bili prikovani na posteljo in vaša življenjska 
zgodba bi bila, če bi mama privolila v predlagano amputaci-
jo noge, povsem drugačna. Kakšni so spomini na tisto leto v 
Valdoltri, ko vam je širni svet predstavljal le pogled na ladje, 
ki so priplule v Koprski zaliv? 

Še vedno me boli samo levo. Vsega se spominjam, kot bi bilo 
včeraj ali pred nekaj meseci. Težko je, če si zdrav in ležiš eno 
leto v postelji. Ko sem prišel domov, se je gimnazija spreme-
nila iz tri- v štiriletno. Tako nisem imel prilike, da bi se šolal za 
poklic, ki je bil meni všeč. Takšna je usoda. To sem poskušal 
nadoknaditi na drugačen način. 

Nemirni duh je bil prisoten v vaši družini, saj sta čez lužo, 
v Avstralijo, odšla tudi brata. Kaj vas je gnalo v svet in kaj 
ste počeli v Ljubljani, da se je za vas zanimala Udba? Danes, 
ko živimo v popolni svobodi, ki je sicer navidezna, saj nas 

opazujejo na vsakem koraku, vam ne bi uspelo oditi, saj bi 
imeli vašo fotografijo in bi vedeli, kako izgledate. Vi pa ste 
jim v srečanju ob odhodu celo sami povedali, kje bivate.  

Začetki segajo v konec vajeniške šole, ko je moj prijatelj po-
begnil čez mejo, ne da bi končal šolo. Dopisovala sva si, bil 
je v Franciji. Oblast je spremljala vsako pismo, ki je prišlo iz 
tujine. Tako so prišli do mene in Udba me je enkrat klicala na 
pogovor. Povedali so mi, da vedo za pisma in da me sprem-
ljajo. Ljudje so v tistih časih odhajali zaradi ekonomskih ali 
političnih razlogov, sam nisem odšel ne zaradi prvega ne 
drugega. Doma nismo bili nikoli lačni ali da bi bilo tako hudo, 
da bi bil to razlog za odhod. Največji vzrok je bil ta, da nisem 
smel iti. Če ptiča držiš v kletki, želi pobegniti. 

Na pot ste se odpravili sami. Prijatelju niste več zaupali, ko 
je nakazal prve dvome. Ste sploh komu povedali, da boste 
odšli, vsaj domačim? Cilj je bila Nemčija. Zakaj?  

Povedal sem samo bratoma, doma pa ne, ker bi mamo pre-
več skrbelo. Ta prijatelj, ki je želel z mano, si je enkrat že 
premislil. Odpravljala sta se z drugim prijateljem. Ko sta priš-
la do meje, sta se vrnila. Ko je začel nihati, sem videl, da mu 
ne morem zaupati, zato sem odšel sam.  

Preden se dotakneva »eksotičnih potovanj«, ki jih popisu-
jete v knjigi, povejte, kaj ste kot tujec počeli v Nemčiji in 
kasneje v Kanadi, da ste si lahko privoščili polletna poto-
vanja, za katera ste poleg časa potrebovali tudi kar nekaj 
denarja. 

Takrat je bilo vse ceneje, danes tega ne bi mogel ponoviti. 

Ste imeli redno službo? 

To ja, vendar je bilo treba živeti, varčevati. Kot tujec je bilo 
težko dobiti večji zaslužek. Vedno sem se s potovanj vrnil 
brez denarja. Razmišljal sem, kaj če bi potoval in zraven še 
zaslužil. Začel sem snemati s kamero, kar mi je odprlo veliko 
vrat. Ko sem se vrnil s potovanja, je bilo precej drugače, saj 
sem imel posnetke. Vse so želeli, a jih nisem dal. Nato sem 
večino filma naredil sam, dva tri mesece sem rezal, montiral. 
V knjigi so fotografije, ki so ostale. Kar sem prodal televiziji, 
ni več moja last. Vedno sem pa rad šel na pot. 

Najprej me zanima zgodba s Hitlerjevim zakladom. Že na 
prvem dopustu, po petih letih bivanja v Nemčiji, se vam 
je zgodila velika zgodba. Mamin obisk vas je rešil usode 
Angleža. Povejte, kaj se je zgodilo. Ste kdaj izvedeli, kaj je 
skrivala tista skrinja na dnu jezera? Kdaj ste si upali prvič 
spregovoriti o dogodku, saj ste dobili nasvet, da je dolgo ne 
povejte nikomur? 

Najmanj dvajset let. Tisti, ki so bili nevarni, so danes, če so 
živi, stari že preko sto let, tako da je nevarnost mimo. Na 
dopustu v Avstriji sem se spoprijateljil z lastnikom hotela. Ta 
je spoznal nekoga, ki ga je prosil za denar za pot v Argentino. 
Ker je vedel, da ti kar tako nihče ne da denarja, je rekel, da 
ve, da je bil v bližini po koncu vojne zakopan zaklad. To je 
želel unovčiti, zato je iskanje zaklada najprej ponudil ruskim 
in angleškim vohunom, vendar mu ti niso hoteli dati denarja. 
Menil je, da bi pri hotelirju lahko uspel. Zakaj je lastnik hotela 
to povedal meni in prijatelju, je druga zgodba. Še prej je ho-
telir to zaupal lastniku fotografske trgovine v Salzburgu, ki 
je bil ruski in angleški vohun, trgovino pa je vodila njegova 
žena. Ko je bil službeno v Angliji, sva se midva pripravljala 



8 Zgodilo se je ...

na iskanje zaklada. Vedeli smo, kje je. Dan pred izvedbo načrta sem dobil 
mamino pismo, da me pride obiskat v Avstrijo, saj za Nemčijo ni dobila 
vize. Pripeljal jo je Janez Pikl. V Avstriji je ostala en teden, medtem pa se je 
predčasno vrnil tisti vohun iz Anglije in se sam odpravil iskat zaklad. Neke 
noči ga je našel in ga skril v mah za skalo. Avto je parkiral nekoliko stran od 
jezera ob klopi, kjer sem kot turist večkrat posedal. Tam sta ga čakala dva 
moška, ki sta ga povabila domov v restavracijo ob jezeru, saj so se poznali. 
Ubila sta ga in posedla v avto, kot da spi. Agent, ki ga je peljal skozi vas, je 
bil prehiter in zapeljal je v jezero, tako da je tudi sam umrl. Morda se je tam 
odvijalo največje vohunstvo v Evropi po vojni, saj so bili vpleteni Angleži, 
Čehi, Rusi … samo Avstrija in Nemčija ne. Vso zadevo so vodili Američani, 
pisarna »nacipartije« je bila v Avstriji. Kasneje so ugotovili, da so bili v skrinji 
dokumenti »nacipartije« za vso Evropo. To je bilo vredno več kot vse zlato 
takrat. Vpletene so bile vse evropske vlade, niso pa želeli, da pride zadeva 
v javnost. Med Američani in Rusi je potekala hladna vojna, zato Američani 
niso hoteli škodovati Evropi in so bili raje tiho. Mama me je s prihodom reši-
la. O tem dogodku so kasneje napisali knjigo (The Salzburg Connection) in 
posneli film v Holywoodu.    

Nemčiji je sledila Kanada. Kako to, da ste se odločili ravno za to deželo in 
kaj vas je zadržalo tam vse do današnjih dni? 

Brata sta odšla iz Avstrije v Avstralijo, tudi sam sem želel tja. Po petih letih 
v Nemčiji sem vse uredil, samo karte za ladjo še nisem imel. Brat je sporočil, 
naj še počakam, da trenutno ni veliko dela. V Nemčiji sem imel začasni potni 
list, vendar po toliko letih želiš naprej. Prijatelj je predlagal, da greva v Kana-
do, kjer že po dveh letih dobiš državljanstvo. In sva šla. 

Po nastanitvi v Torontu ste se na prvo daljše potovanje podali v Avstralijo. 
Brata, ki ju že dolgo niste videli, ste obiskali, vendar je bil cilj prepotovati 
severno in zahodno Avstralijo, tisto najbolj trdo, divjo, puščavsko. Sprem-
ljal vas je prijatelj Marjan. Nekajkrat ste se srečali z Aborigini, avstralskimi 
domorodci. V puščavi Gibson sta se na tablo evidence belcev vpisala pod 
zaporedni številki 42 in 43. Bila sta torej res redka belca tam in sta jo glede 
na njihove navade kar »dobro odnesla«. Kako se jih spominjate, saj znajo 
biti zelo nepredvidljivi?  

Danes je verjetno drugače, v sedemdesetih letih so še jedli ljudi. Niso ubijali 
in jedli ljudi nalašč, v to so bili prisiljeni, saj je tam šest mesecev suša, šest 
mesecev deževje. Pol leta ni bilo v tem delu Avstralije nobenega avtomo-
bila. Tudi vlada ni skrbela za domorodce. Velika lakota jih je prisilila, da so 
jedli lastne otroke, ker so menili, da je to najmanjša škoda. Seveda so otroke 
pustili, če so prišli tujci. Niso bili krvoločni, to je bilo iz sile. 

Pritegnilo vas je tisto, kar je bilo neobiča-
jno in zelo nevarno za navadnega smrtni-
ka. Kot da vas zadeva ni zanimala, če niste 
gledali smrti v oči. Tu bi se rada navezala 
na lov na krokodile. Spet vas je spremlja-
la sreča, saj ste spoznali najboljša lovca 
daleč naokoli, Meha in Mefto, naša južna 
brata. Pustolovščina se je začela. 

Proti severu Avstralije je bolj puščava kot 
džungla, nisva imela opreme za lov, namen 
sva imela snemati. Dobro je, če se za lov 
povežeš s kom, ki ima prakso. Iskala sva 
lovce, vendar se je sezona lova že začela, 
zato so se vsi že razkropili po Avstraliji. Na 
srečo sva naletela na Jugoslovana. Eden 
je končal fakulteto, tudi drugi je bil šolan, 
vendar sta se odločila za to delo, ker so 
takrat v tovarni zaslužili 50-55 dolarjev na 
teden, za kožo enega krokodila pa si do-
bil sto dolarjev. To je bilo privlačno. V pol 
leta sta zaslužila za hišo. Pestro je bilo ob 
prodaji kož. Dva, tri dni se je pilo, razgra-
jalo, tu in tam je kdo pristal celo v ječi. Ob 
slovesu sem enemu izmed njiju svetoval, 
naj pazi, da ne bo preveč razgrajal v hote-
lu, da ne pristane v ječi. Odgovoril je, da je 
ta problem rešil in kupil hotel.  

V knjigi samo enkrat, in sicer v Avstraliji, 
beseda nanese na ženske, pa še to ste ele-
gantno naprtili prijatelju Marjanu. Sicer 
s tistima puncama nista imela sreče, ker 
sta bili samozadostni. Kako je bilo torej s 
puncami na vaših potovanjih, si niste upali 
napisati ali so bile v primerjavi s krokodili, 
medvedi … za vas le pretrd oreh? 

Na poti proti srcu Avstralije, kjer je Ayers 
Rock, naju je ujela noč. Prespala sva v avtu 
kar sredi ceste. Zjutraj se je vse bleščalo, saj 
je ponoči deževalo in vse je bilo v vodi. Vse 
v blatu, rdeče, ne vidiš poti. Marjan je po 
karti sklepal, da sta blizu bencinska črpalka 
in gostilna. Ali greva ali čakava teden, dva, 
da se osuši? Nadaljevala sva, eden je hodil 
pred avtom, da je »utiral« pot. Mimo so 
plavale kače. Do večera sva naredila 20 ki-
lometrov in res prišla do bencinske postaje 
in restavracije, ki sta jo vodili dve ženski. 
Lepo sta naju sprejeli, nato so prišle še 
medicinske sestre, ki so bile na izletu, ter 
angleški učiteljici. Lepo smo se imeli, lastni-
ci sta bili zelo prijazni, vendar se je izkaza-
lo, da sta bili lezbijki. Tudi Marjan kot veliki 
ženskar ni imel uspeha. 

Narediva sedaj skok iz vroče Avstralije 
na Aljasko. Prečesali ste jo po dolgem in 
počez – pritegnili  so vas kodiak medvedi, 
značilni predvsem za otoke jugozahodne 
Aljaske. Kakšni medvedi so to in zakaj so 
vas zanimali?   

Televizija, kot je Discovery, je želela za-
nimive filme, sploh če si se poglobil. Pri Na-
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tional Geographic si težko prišel zraven, ker so veliki. Včasih 
sem imel srečo in sem dobil kakšno delo pri njih. Nikoli nisem 
imel rad izletov, ko kupiš karto in te skoraj za roko vodijo od 
cerkve do cerkve. V teh TV-hišah so bili korak naprej in njihov 
motiv je bil, da greš sam in pokažeš, kaj si videl. Na Aljaski 
sem bil sam z avtom okoli 10 000 kilometrov iz Toronta. Tam 
sem najel letalo, ki je tako kot avto pri nas, tudi ne stane več. 
Kodiak medvedi so bili nekoč razširjeni do Mehike, nato jih 
je civilizacija omejila na Aljasko in Aleutske otoke, ki so divji, 
nenaseljeni. Pilotu sem rekel, naj me zapelje tja in pride iskat 
čez tri tedne. V dolini, veliki približno kot Vransko, je bilo 50-
60 grizlijev. Moraš vedeti, kako ravnati, ko pride do bližnjih 
srečanj. Oni lovijo ribe v reki in je lahko nevarno. 

Čeprav vas je bilo marsikdaj pošteno strah, ste znali ravna-
ti z živalmi, kar dobro popisujete ob srečanjih z medvedi, 
volkom, lisico, da o veverici sploh ne govorim. Je to zgolj 
naravni čut, ki ga imaš, ali ne, ali ste to znanje pridobili? 

Če je nevarno, se hitro učiš, vprašati ne moreš nikogar. Ne 
veš, kdo je bil tam pred tabo, razdalje so ogromne. Tam so 
bili manjši slapovi, medved ne lovi v globoki vodi. Nekoliko 
stran od reke sem si postavil šotor. Nekega jutra pride med-
vedka z mladičem do šotora, ki ji je bil napoti. Postavila se je 
na noge, mladič je prišel noter. Tiho sem ga odganjal, puško 
sem samo obrnil proti njej in čakal. Na srečo je odšla. Druga 
izkušnja je bila, ko sem si kot po navadi ulovil ribo. Bilo je 
sotočje dveh rek, dolg pomol v špico. Tam sem stal, medved 
pa me je opazoval od daleč. Vstal je in počasi korakal proti 
meni, saj je videl ribo. Špica je bila ozka, vedel sem, da oba 
ne moreva biti tam. Voda pa je bila ledeno mrzla. Šel sem 
po eni strani vode, on pa po drugi. Srečala sva se, šla drug 
mimo drugega, on je gledal ribo, sam sem škilil proti njemu 
in korakal mimo. Pojedel je ribo, medtem sem ga imel čas 
fotografirati. Sam pa sem spet lahko jedel fižol iz konzerve. 

Idejo za naslednje potovanje ste dobili nekega pomladnega 
dne, ko ste odhajali iz službe. Da greste na sever, so vas 
navdušile divje gosi. Dokončno smer sta s prijateljem An-
drejem določila v knjižnici, ko sta po naključju našla knjigo 
iz leta 1904 z naslovom Dol po Mackenzie, gor po Yukonu. 
To sta veliki in pasti polni reki na severozahodu Kanade oz. 
na Aljaski. Šla sta po sledeh angleškega geometra, ki je za 
angleško vlado raziskoval severno Kanado. Na poti so vas 
najprej prevzeli grizliji v Skalnem gorovju. Tu omenjate na-
jdaljšo noč svojega življenja. Kako se spominjate grizlijev? 

V ogromnem nacionalnem parku v Skalnem gorovju je doli-
na, kjer so grizliji zaščiteni. Tam puške ne smeš imeti. Bilo je 
konec maja. Po dveh dneh hoje je začelo snežiti. Ob majh-
nem potoku je bila strmina, po kateri je bilo nemogoče hodi-
ti, zato sva se zelo na ozko utaborila ob potoku. Zakurila sva 
ogenj, medvedi so naju hodili gledat.  Bilo jih je veliko. Nare-
dila sva večji ogenj, sekala drevje naokrog. Samo sekirico sva 
imela s sabo. Celo noč sva kurila in toliko posekala, da sva se 
že bala, da bi se preveč oddaljila od šotora. V temi vidiš samo 
oči. Naslednji dan sva si nasekala zalogo vej, ponoči zaku-
rila še večji ogenj in niso prišli. Tretji dan je posijalo sonce, 
poti zaradi snega nisva mogla nadaljevati in sva se začela 
vračati. Samo da sva se rešila, za fotografije medvedov ni 
bilo priložnosti. 

Pot sta nadaljevala proti severu in bila prva tujca, ki sta 
prišla po zemlji v Fort Simpson (kraj v SZ teritoriju Kanade) 
med pretežno Indijance. Po naključju sta se tam srečala z 
bodočim predsednikom Kanade Jeanom Chretienom, na 

katerega sta naredila močan vtis. Vsi so dvomili, da bosta 
premagala mogočno reko, sploh s tistim čolničkom. To kas-
neje ni uspelo niti vojski z vso razpoložljivo opremo. Za ta 
podvig sta bila pozneje odlikovana. Kako je uspelo vama, 
vojski pa ne? 

To je ogromna reka, takrat malo znana, ker ni bila obljudena. 
Na najožjem delu meri 0,5 km, na najširšem do 5 km, na njej 
so veliki otoki. Dolga je 1500 km. Naslednji dan po odplutju 
sva razmišljala, da bi se vrnila, ker najin čoln res ni bil pri-
meren. Uspela sva zato, ker sva imela preslab motor, da bi 
se vrnila. Če sva se obrnila proti toku, sva stala. Povratka ni 
bilo. Vsepovsod močvirje.  V Fort Simpsonu, kjer sva štartala, 
so ravno v času najinega obiska praznovali pridobitev ceste. 
Prišel je minister Chretien, kateremu sva podarilo knjigo in 
povedala o namenu najine poti. Zaželel nama je srečo. Ko 
je kasneje kot upokojeni predsednik pisal knjigo, je bil pre-
pričan, da nama ni uspelo. Prijatelj pa se je s poti javljal očetu 
z vojaških postaj na reki in tako so naju našli. Kasneje so po-
slali na to pot dobro opremljeno vojsko, da bi reko raziskala. 
Vrnili so se po dveh dneh, češ da je preveč komarjev. O naji-
nem dosežku so kasneje poročali v časopisih, na televiziji se 
je vrtel moj film. Dobila sva priznanje, ker sva pripomogla k 
oživljanju reke za promet in turizem. 

Tudi severneje v Norman Wellsu sta bila med Indijanci at-
rakcija, vendar so vama zaupali in vaju za eno noč izkoristili 
za »deputi šerifa«. Kako je s to zgodbo? 

Ko prideš kot neznanec v majhen kraj, te na obrežju pričaka 
cela vas. Policist naju je povabil na pijačo in povedal, da že 
štiri mesece ni videl tujca. Policijska postaja je bila razdeljena 
na ječo, kuhinjo in šerifov spalni prostor. Naslednji dan so 
prišli lovci od vsepovsod prodajat kože in je prosil, če mu lah-
ko pomagava. Za čas prodaje kož je značilno veseljačenje, 
pitje, ponočevanje. Kolega je bil velik in močan in ob pivu je 
prisegel ter tako postal »deputi« šerif. Sam sem čuval ječo. 
Ponoči je Andrej prinesel nekega nemškega lovca kar na ra-
menih. Zaprli so ga, ker je njegov volk skočil na njihovo pasjo 
samico pasme haski. To jim ni bilo všeč. Na srečo se ni zgodi-
lo nič hujšega. 

O čem ste razmišljali v tistem čolnu na mogočni reki? Vse-
povsod samo voda, ki bi vaju lahko hitro pogoltnila, sploh v 
njenem ustju ob izlivu, če bi zavila v napačni kanal. 

Takrat sva se z Andrejem prvič skregala, ker je hotel v drugi 
kanal. Sam sem nekoč slišal, kateri je pravi, saj je samo tisti 
vodil v naselje. To so 300 km široki kanali. Če zgrešiš, pluješ 
v severno morje, kjer ni ljudi. Kaj bi tam z najinim motorjem? 
Andrej je popustil in prišla sva v vas. Na sredi reke sva na-
letela na črno skrinjo, ki se je odmikala. V škatli so bili sen-
zorji, ki so vodili in usmerjali ameriške rakete na dolgi doseg. 
Tega najprej nisva vedela. V pogovoru s policistom sem hi-
tro ugotovil, da o tem ni dobro govoriti, saj sem nekoč po 
televiziji videl, kaj Američani naredijo s tistimi, ki vidijo leteče 
krožnike in podobne predmete. Peljejo jih v Kolorado in 
»prepričajo«, da niso ničesar videli. Marsikdo je tako izginil 
za vedno. 

Na koncu opisujete še lov na kite v deželi Eskimov.  

Eskimi imajo dolge kanuje, s katerimi gredo na odprto morje. 
Lov poteka tako, da kita najprej ustrelijo, nato zgrabijo s har-
puno, da ne potone. Na noč smo ujeli do pet kitov. Razreže-
jo jih na kose, odpeljejo v vas, kjer čakajo ženske in otroci. 
Potem vsi režejo s kož maščobo, ki se nato topi na soncu. 
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Uporabljajo jo za hrano, razsvetljavo. Meso, črno kot oglje, 
posušijo za pse. 

Sta kaj zaslužila, ko  sta pomagala? 

Ne. Moraš pa biti prijazen z njimi, jim kaj dati, ker ne mara-
jo belih ljudi. So pa bolj prijazni kot Indijanci. Največkrat 
smo skupaj pili kavo in kuhali ribe v kolibah. Tam se življen-
je odvija 24 ur na dan. Sedeli smo v krogu in če je bil kdo 
zaspan, je zlezel vase in zaspal. 

Pri srečanju z Eskimi ste zapisali nekako tako, da ste se 
z domorodci, ki imajo povsem svoj jezik, sporazumeli 
veliko boljše in lepše 
kot z ljudmi v civilizaci-
ji. Nikjer ne omenjate 
resnih jezikovnih težav, 
ne z nemščino ne z an-
gleščino.  Kako je bilo z 
znanjem oz. neznanjem 
jezika? 

Tu in tam je kakšen 
Eskim znal kakšno an-
gleško besedo. So pa 
velike skupine, ki ne 
znajo popolnoma nič in 
tudi nimajo interesa, da 
bi se učili. Njihov jezik je 
za nas zelo težak, nisem 
se ga učil, ker sem vedel, 
da ga nikoli več ne bom 
potreboval. Ves mesec 
smo živeli skupaj, lovi-
li, se smejali in se razu-
meli brez razumevanja 
jezika. Potem pa prideš 
v New York ali Toronto 
med milijone ljudi, pa ni-
maš s kom govoriti. 

Kako ohranjate stik s slovenščino? Se v Kanadi Slovenci 
pogovarjate slovensko ali vzdržujete to prek časopisov, 
svetovnega spleta? 

Popolnoma nič. Slovensko govorim samo v Sloveniji. Svo-
jega jezika ne moreš pozabiti. V Kanadi imamo slovenske 
klube, vendar imamo malo skupnega. Moja slovenščina 
ni dobra (s tem se ne morem strinjati, ker gospod govori 
zelo lepo slovenščino, op. a.). Ko sem hodil v šolo na Vran-
skem, je gospa Štravsova rekla: »Zaslužiš si, da te vržem 
iz slovenščine, samo nerodno je, ker si Slovenec.« Bil sem 
slab učenec, vse so bili krivi drugi, samo mi, ki nas je bilo 
povsod polno cele dneve in noči, ne. Včasih me je učiteljica 
v šoli vprašala: »Si se kaj učil?« Če nisem takoj odgovoril, je 
dodala: »Če po pravici poveš, ni treba veliko misliti.« 

Priznati morate, da je bila sreča vaša res zvesta sopotni-
ca – od srečanja z Udbo ob odhodu, graničarjev na slo-
vensko-avstrijski meji, ko ste čakali na primeren trenutek, 
da prečkate mejo, maminega obiska v Avstriji, s katerim 
vam je preprečila iskanje zaklada v jezeru, bližnjih srečanj 
z nevarnimi živalmi, da ne naštevam naprej. Se zavedate 
te sreče, lahko rečete, da je sreča na strani pogumnih? 

Nikoli se nisem imel za pogumnega, včasih je bolje biti 
malo boječ (knjiga priča ravno nasprotno, op. a.). Če si pre-

več pogumen, ne boš dolgo živel. Moraš pa logično razmiš-
ljati, živali so precej pametnejše, kot mislimo. Res divje živali 
se ne bojijo človeka, ker ga prej niso videle. Ljudje vse pok-
varimo, mi smo največje »živali« na svetu. Vedno sem imel 
kakšno žival ob sebi, ki me je spremljala. Bila je kot človek. 
Naj na kratko povem zgodbo z volkom. Na poti smo srečali 
skupino, ki je nekaj snemala. Zraven je bil volk, s katerim 
sem se veliko ukvarjal, zato je bil rad z mano. Ko sem plaval, 
sem z nogo podrsal po kamnu in se grdo ranil. Zdravnik je 
bil zelo oddaljen. Sedel sem pri ognju, drugi so odšli, noga 
me je bolela, bal sem se zastrupitve. Prišel je volk, pogledal 
in začel gristi rano. Sveža rana me je res bolela, gledal sem, 

kaj dela in hkrati vedel, 
da on ve, kaj počne. Če 
bi zavpil, bi se ustrašil 
in odšel. Prijel sem se 
za vejo, da sem zdržal 
bolečine. Zgrizel je vse 
do živega mesa in odšel. 
Čez nekaj ur je prišel po-
gledat in naslednji dan 
se je rana začela sušiti. V 
nekaj dneh je bila zacel-
jena. Psi in mačke, ki se 
ližejo s slino, se zdravijo. 
Z volkom sva bila še več-
ja prijatelja. 

Zdaj mi iskreno povej-
te - če bi imeli časovni 
stroj in bi ga lahko za-
vrteli za dobrih 60 let 
nazaj, bi se po izkuš-
njah, ki jih imate, odloči-
li še enkrat za pot, ki 
ste jo prehodili, ali bi na 
Vranskem, ko ste videli 

mamo, izstopili iz tistega avtobusa za Dravograd? 

Težko je reči. Vsi emigranti, ki smo odšli iz različnih razlo-
gov, smo prišli do zaključka, da smo porabili petdeset let, 
da smo spoznali, da se ni splačalo oditi. Naenkrat je prepoz-
no. Nikoli nisem želel daleč. Tisti, ki so ostali doma, so zame 
srečneži. Nekaj let po mojem odhodu se je življenje izboljša-
lo, vsak izseljenec, če to prizna ali ne, pošteno plača, kar je 
preživel. Zgubiš družino, prijatelje, svoj kraj, vse. Verjetno 
ne bi odšel, rad bi pa več delal, zlasti na reki Yukon. Sam 
težko, še težje pa najdeš spremljevalca. 

Kako vidite Slovenijo od daleč? 

Politično je Slovenija zabredla zelo globoko. Je lepa dežela, 
ki nam jo vsi zavidajo. Trenutno se dobro živi. Slovenija ne 
bi bila druga Švica, ampak prva, če bi bila samostojna. Nikoli 
ne bi smela biti v Evropi. Imeti bi morali bolj logično in trdno 
vlado. Politično je katastrofa, vendar dokler se v redu živi, 
je dobro. Večkrat sem slišal Merklovo reči, da je Slovenija 
najbolj skorumpirana država na svetu. Verjetno je imela ra-
zloge za te besede. 

Čisto za konec pokukajva še v prihodnost. Kakšne načrte 
imate, se nameravate vrniti v Slovenijo ali ste se dokončno 
zapisali Kanadi? 

Za stalno ne, na dopust ja. So druge ovire. 

Tanja Goropevšek
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ABONMA 2017/2018

sobota, 14. oktober 2017, ob 10.00

S TOLKALI IN PESMIJO OKROG SVETA 
glasbena predstava za otroke od 4. leta starosti, 45 minut

OTROŠKI ABONMA

Franci Krevh, tolkala 
Marko Brdnik, harmonika

sobota, 14. oktober 2017, ob 19.30

Milan Grgić
KADAR MIŠI NI DOMA …

komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

Gledališka skupina KD Gornji Grad

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 
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V Vljudno vas vabimo na odprtje razstave 

Stevana Djukića – Stiva.

Odprtje razstave bo 
v četrtek, 5. oktobra 2017, ob 18. uri 
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

Razstava bo odprta do 31. 12. 2017.

Stevan Djukić - Stiv se je rodil 31. oktobra 1953 v Indjiji 
(Vojvodina, Srbija).
V Novem Sadu je končal srednjo šolo (Primenjena umetnost v 
razredu prof. Ankice Oprešnik).
Kot risar keramike in virov najdišč je sodeloval pri izkopavanju 
Sirmiuma (Sremska Mitrovica), Gomolave (Hrtkovci) in 
Lepenskega vira (Djerdap). 
Razstave oljnih slik: Sombor (1973), Apatin (1973 in 1974), 
Beograd (1974), Rajlovac (1975), Novi Sad (1975), Senta 
(1975), Sonta pri Apatinu (1975). 
V Sloveniji je nadaljeval s slikanjem olj, v zadnjih letih pa se je 
posvetil risanju portretov.
Svoje portretno delo predstavlja z retrospektivo portretov 
celjskih alpinistov pod nazivom »Celjski alpinisti nekoč in znova 
danes«. Z razstavo želi predstaviti alpiniste širše regije, ki so v 
okviru številnih odprav ponesli ime Celja in Slovenije ne samo 
širom sveta, ampak tudi visoko pod zvezde. 
V gore je začel zahajati kmalu po prihodu v Slovenijo. V AO 
Celje se je vključil leta 1978 ...
Po nesreči se je ogrel še za delo markacista (ima izpit št. 22), kjer 
je sodeloval tri desetletja.



12 knjižnična stran

 

 
 

V oktoBru NapoVEdujEMo:

• torek, 3. oktober 2017: začetek bralnega projekta Mali Savinjčani berejo 
• četrtek, 5. oktober 2017, ob 16. uri v avli Doma II. slov. tabora v Žalcu: Ko spregovori srce, zmore glava, 

zmorejo roke: literarno srečanje stanovalcev Našega doma Vransko, Doma Nine Pokorn Grmovje, Doma 
upokojencev Polzela, VDC MUC Braslovče in Doma upokojencev Prebold 

• torek, 17. oktober 2017, ob 10. uri: Literarno druženje z oskrbovanci Našega doma Vransko 
• torek, 24. oktober 2017, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 
• Prvošolci na obisku, po dogovoru 

Vabljeni!

Vroče poletne dni je pregnal deževen in meglen 
september, ki pa poleg obilice gozdnih darov 
prinaša nov sklop pravljičnih srečanj v naši knjižnici. 
Prvo smo imeli v torek, 19. septembra, kjer smo 
spoznavali narodne simbole, pesmi in literarne 
junake, kot so Peter Klepec, Martin Krpan, Kralj 
Matjaž, Lepa Vida in drugi. Navdušil nas je Peter 
Klepec, zato smo v ustvarjalnem delu srečanja 
izdelali celo čredo koz, pridnih, kot je bila njegova 
Rogačka.

Pravljična ura

knjižne novosti
Za odrasle

• Toljan, S.: Čudežna moč hormonov 
• Omar, Q. A.: Utrdba z devetimi stolpi 
• Schroff, L.: Nevidna nit 
• Bryndza, R.: Nočna zalezovalka 
• Esposito, C.: Nora 
• Thorne, S.: Igra sovraštva 
• Long, J. A.: Poljubila sem grofa 
• Hoyt, E.: Ljubeznivi falot

Za otroke 

• Boyne, J.: Deček na vrhu gore 
• Palacio, R. J.: Julianova zgodba 
• Papp, L.: Zoja in Belka 
• Suhodolčan, P.: Goran, legenda o zmaju 
• Borovac, I.: Mali bonton za velike otroke 
• Exupery, E. A.: Mali princ za najmlajše 
• Grajzar, M.: Robocar Poli: Skrivalnice; Drevo 

prijateljstva; Buskovo darilo; Helijev roj. dan
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. september 2017         Številka 69/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 
 
2. LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 
 
3. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2018 
 
4. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2019 
 
5. LETNI PROGRAM  sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2018 
 
6. LETNI PROGRAM  sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2019 

RAZPISI 
 
7. JAVNI RAZPIS za izvajanje zimske službe (pluženje in 
posipanje cest) na območju občine Vransko za obdobje  
od 15. 11. 2017 do 15. 3. 2018 

OBJAVE 
 
8. CENIK Športne dvorane Vransko 
 
 
 

A K T I 

1. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2018 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.  21/2012 
in 46/2015, 54/2016), je Občinski svet Občine Vransko na 19. 
redni seji dne 12. 9. 2017 sprejel 

 
L E T N I   P R O G R A M  

kulture v Občini Vransko za leto 2018 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2018 opredeljuje 
redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in 
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter 
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2018 so sredstva za kulturo 
namenjena za:  
- sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
- sofinanciranje javnih zavodov, 
- financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev 
občinskega pomena, 
- vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:  

- dejavnosti in projekti (prireditve,  predstave, ustvarjalne 
delavnice) kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,  

- knjižnična in muzejska dejavnost, 
- gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi 

abonmajskih predstav, 
- OI JSKD RS Žalec,  
- mediji in avdiovizualna kultura, 
- Prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 

praznik, praznik dela, občinski praznik, dan državnosti, dan 
samostojnosti in enotnosti …),  

- varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 234.660,19 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, 
sakralnih objektov 5000,00 EUR 

2. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 37.800,00 EUR 

3. 08028 Ljubiteljska kultura 7000,00 EUR 

4. 08032 Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, OI Žalec 400,00 EUR 

5. 08005 Investicijsko vzdrževanje 
Kulturnega doma Vransko 

1200,00 EUR 

6. 01046 Odplačilo kredita za izgradnjo 
večnamenske športne dvorane, del 

7000,00 EUR 

7. 
08033 Gasilski muzej Vransko, 
najemnine in zakupnine za poslovne 
objekte (PGD Prekopa) 

5040,00 EUR 

8. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ – za plače, blago in 
storitve       

20.000,00 EUR 

9. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ – za program kulture 

6000,00 EUR 

10. 09004 OŠ Vransko, tekoči transferi v 
javne zavode - del 

3690,00 EUR 

11. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

6220,00 EUR 

12. 08021 Ostale občinske prireditve 3767,00 EUR 
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13. 08035 Vranski pustni karneval 5000,00 EUR 

14. 08036 Izdaja monografije Vranskega 30.000,00 EUR 

15. 08026 Obnova Schwentnerjeve hiše 96.543,19 EUR 

 
Skupaj:  234.660,19 EUR 

4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti 
in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture pod zaporedno 
številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na 
razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko 
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz 
drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi 
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na 
podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo. 

Številka: 610/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2019 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in  
46/2015, 54/2016), je Občinski svet Občine Vransko na 19. redni 
seji dne 12. 9. 2017 sprejel 

 
L E T N I   P R O G R A M  

kulture v Občini Vransko za leto 2019 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2019 opredeljuje 
redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in 
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter 
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2019 so sredstva za kulturo 
namenjena za:  
 
- sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
- sofinanciranje javnih zavodov, 
- financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev 
občinskega pomena, 
- vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:  

- dejavnosti in projekti (prireditve,  predstave, ustvarjalne 
delavnice) kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,  

- knjižnična in muzejska dejavnost, 
- gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi 

abonmajskih predstav, 

- OI JSKD RS Žalec,  
- mediji in avdiovizualna kultura, 
- prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 

praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski praznik, dan 
državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …),  

- varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 158.117,00 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, 
sakralnih objektov 5000,00 EUR 

2. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 37.800,00 EUR 

3. 08028 Ljubiteljska kultura 7000,00 EUR 

4. 08032 Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, OI Žalec 400,00 EUR 

5. 08005 Investicijsko vzdrževanje 
Kulturnega doma Vransko 

1200,00 EUR 

6. 
01046 Odplačilo kredita za 
izgradnjo večnamenske športne 
dvorane, del 

7000,00 EUR 

7. 
08033 Gasilski muzej Vransko, 
najemnine in zakupnine za 
poslovne objekte (PGD Prekopa) 

5040,00 EUR 

8. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za plače, blago in 
storitve – del      

20.000,00 EUR 

9. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za program kulture 

6.000,00 EUR 

10. 09004 OŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode - del 

3690,00 EUR 

11. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

6220,00 EUR 

12. 08021 Ostale občinske prireditve 3767,00 EUR 

13. 08035 Vranski pustni karneval 5.000,00 EUR 

14. 08026 Obnova Schwentnerjeve 
hiše 

50.000,00 EUR 

 
Skupaj:  158.117,00 EUR 

4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti 
in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture pod zaporedno 
številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na 
razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko 
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz 
drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi 
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na 
podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo. 

Številka: 610/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
3. Letni program športa v občini Vransko za leto 2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 7. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o 
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
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2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 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) je 
občinski svet Občine Vransko na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 
sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v občini Vransko za leto 2018 

Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu 2018 
namenila skupaj 149.150,68 EUR za izvedbo letnega programa 
športa v občini Vransko. 

Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru 
proračunskih postavk namenila za naslednje namene: 

1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni višini 
3.150,00 EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja 
zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in športni 
dvorani. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov košnje 
trave, namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in za 
intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in 
napravah. 

2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ Osnovna 
šola Vransko-Tabor v skupni višini 4.016,25 EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj Zlati sonček 
in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo neposredno na podlagi 
sprejetega proračuna in podpisane letne pogodbe.  

3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
33.799,50 EUR. 

Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa namenila za 
dejavnost in nakup opreme športnih društev in klubov ter za 
druge izvajalce športnih programov v občini, ki lahko na javnem 
razpisu kandidirajo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vransko  (Uradni list RS, št. 14/10). 
Na podlagi javnega razpisa se bo v letu 2018 financirala 
naslednja vsebina športnih programov: 

• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
• športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
• obštudijska športna dejavnost, 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport,  
• kakovostni šport,  
• vrhunski šport, 
• šport invalidov, 
• športna rekreacija, 
• šport starejših.  
• šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
• delovanje športnih društev,  
• organizacija športnih prireditev,  
• vzdrževanje športnih objektov. 

Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na 
podlagi Meril za vrednotenje in izbor programov športa v občini 
Vransko za leto 2018. Z izbranimi izvajalci športnih programov 
bo Občina Vransko sklenila pogodbe o sofinanciranju, ki bodo 
natančno opredeljevale namensko porabo proračunskih 
sredstev. 

4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške Športne 
dvorane Vransko za izvajanje športnih programov, 
šolskih in izven šolskih športnih aktivnosti v skupni 
višini 35.449,05 EUR in sicer za naslednje namene: 

- 28.834,05 EUR za plače upravitelja in rediteljev v Športni 
dvorani Vransko, 

- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov Športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani). 

5. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za 
naslednje namene:  

- 6.825,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni dvorani 
Vransko, 

- 1.365,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih 
površinah. 

6. Za odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo Športne 
dvorane Vransko v skupni višini 63.810,88 EUR. 

7. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 735,00 EUR. 

Planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2018 so 
namenjena pokritju stroškov drugega splošnega materiala in 
storitev, ki niso opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet 
javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče natančneje 
definirati. 

Številka: 671/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
4. Letni program športa v občini Vransko za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 7. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o 
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 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) je 
občinski svet Občine Vransko na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 
sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v občini Vransko za leto 2019 

Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu 2019 
namenila skupaj 149.150,68 EUR za izvedbo letnega programa 
športa v občini Vransko. 

Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru 
proračunskih postavk namenila za naslednje namene: 

1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni višini 
3.150,00 EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja 
zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in športni 
dvorani. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov košnje 
trave, namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in za 
intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in 
napravah. 

2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ Osnovna 
šola Vransko-Tabor v skupni višini 4.016,25 EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj Zlati sonček 
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in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo neposredno na podlagi 
sprejetega proračuna in podpisane letne pogodbe.  

3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
33.799,50 EUR. 

Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa namenila za 
dejavnost in nakup opreme športnih društev in klubov ter za 
druge izvajalce športnih programov v občini, ki lahko na javnem 
razpisu kandidirajo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vransko  (Uradni list RS, št. 14/10). 
Na podlagi javnega razpisa se bo v letu 2019 financirala 
naslednja vsebina športnih programov: 

• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
• športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
• obštudijska športna dejavnost, 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport,  
• kakovostni šport,  
• vrhunski šport, 
• šport invalidov, 
• športna rekreacija, 
• šport starejših.  
• šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
• delovanje športnih društev,  
• organizacija športnih prireditev,  
• vzdrževanje športnih objektov. 

Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na 
podlagi Meril za vrednotenje in izbor programov športa v občini 
Vransko za leto 2019. Z izbranimi izvajalci športnih programov 
bo Občina Vransko sklenila pogodbe o sofinanciranju, ki bodo 
natančno opredeljevale namensko porabo proračunskih 
sredstev. 

4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške Športne 
dvorane Vransko za izvajanje športnih programov, 
šolskih in izven šolskih športnih aktivnosti v skupni 
višini 35.449,05 EUR in sicer za naslednje namene: 

- 28.834,05 EUR za plače upravitelja in rediteljev v Športni 
dvorani Vransko, 

- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov Športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani). 

5. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za 
naslednje namene:  

- 6.825,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni dvorani 
Vransko, 

- 1.365,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih 
površinah. 

6. Za odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo Športne 
dvorane Vransko v skupni višini 63.810,88 EUR. 

7. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 735,00 EUR. 

Planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2019 so 
namenjena pokritju stroškov drugega splošnega materiala in 
storitev, ki niso opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet 
javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče natančneje 
definirati. 

Številka: 671/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 

 

5. Letni program sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2018 
 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010) in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter  Uradne objave Občine 
Vransko, št.  21/2012 in  46/2015, 54/2016), je Občinski svet 
Občine Vransko na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
sofinanciranja socialno varstvenih programov in 

programov drugih društev za leto 2018 

1. 

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev za leto 2018 zajema sredstva, ki jih 
zagotavlja občina za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2018 so sredstva za 
socialno varstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za: 

- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinancirane programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega 
komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih 
društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja 
turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne 
sofinancira iz drugih proračunskih postavk.  

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov 
drugih društev  se bodo sofinancirali različni izvajalci programov 
in projektov:   

- organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z 
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov; 

- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko; 

- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, 
ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva 
ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge 
pomembne programe za občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma za njene občane. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 7950,00 EUR 
kot sledi: 

1. 18049001 – programi veteranskih 
organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 2250,00 EUR 
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posebnih skupin  

3. 20049006 – programi varstva 
drugih ranljivih skupin, od tega: 5200,00 EUR 

 programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1100,00 EUR 

 programi ostalih ranljivih skupin 1000,00 EUR 
 programi humanitarnih organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  7950,00 EUR 

4. 

Socialno varstvene programe in programe drugih društev za leto 
2018 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi javnega 
razpisa v skladu s potrjenimi  merili in kriteriji. 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program 
ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali 
projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni 
bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 610/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
6. Letni program sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2019 
 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010) in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter  Uradne objave Občine 
Vransko, št.  21/2012 in  46/2015, 54/2016), je Občinski svet 
Občine Vransko na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
sofinanciranja socialno varstvenih programov in 

programov drugih društev za leto 2019 
 

1. 

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev za leto 2019 zajema sredstva, ki jih 
zagotavlja občina za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2019 so sredstva za 
socialno varstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za: 

- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinancirane programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega 
komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih 
društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja 
turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne 
sofinancira iz drugih proračunskih postavk.  

 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov 
drugih društev  se bodo sofinancirali različni izvajalci programov 
in projektov:   

- organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z 
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov; 

- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko; 

- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, 
ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva 
ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge 
pomembne programe za občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma za njene občane. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 7950,00 EUR 
kot sledi: 

1. 18049001 – programi veteranskih 
organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 
posebnih skupin  2250,00 EUR 

3. 20049006 – programi varstva 
drugih ranljivih skupin, od tega 5200,00 EUR 

 Programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1100,00 EUR 

 Programi ostalih ranljivih skupin 1000,00 EUR 
 Programi humanitarnih organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  7950,00 EUR 

4. 

Socialno varstvene programe in programe drugih društev za leto 
2019 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi javnega 
razpisa v skladu s potrjenimi  merili in kriteriji. 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program 
ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali 
projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni 
bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 610/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
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R A Z P I S I 

7. Javni razpis za izvajanje zimske službe (pluženje in 
posipanje cest) na območju občine Vransko za obdobje  
od 15. 11. 2017 do 15. 3. 2018 

Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, 
št. 97/09), Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2017 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 62/16) in Pravilnika o 
rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) 
Občina Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za izvajanje zimske službe (pluženje in posipanje 

cest) na območju občine Vransko  
za obdobje od 15. 11. 2017 do 15. 3. 2018 

 
Javni razpis za izvajanje zimske službe in razpisna 
dokumentacija  sta objavljena na spletni strani občine Vransko 
(http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-
in-objave/) in na oglasni deski Občine Vransko.  
 
Ponudniki lahko svoje ponudbe za izvajanje zimske službe 
oddajo do 20. 10. 2017 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
                                                             
Vransko, 29. 9. 2017                                        Župan Občine Vransko                                                                         
                                                                  Franc Sušnik l. r. 
 

O B J A V E 

8. Cenik Športne dvorane Vransko  
 

DRUŠTVA, KLUBI, 
REKREACIJA  
S SEDEŽEM V OBČINI 
VRANSKO – DO 18 LET 

POVRŠINA CENA* 

 

 cela 16,43 

 2/3 12,05 

 1/3 7,67 

 plesna dvorana  4,38 

 plezalna stena 7,67 

DRUŠTVA, KLUBI, 
REKREACIJA, FIZIČNE 
OSEBE  
S SEDEŽEM V OBČINI 
VRANSKO 

  

 cela 21,90 

 2/3 17,52 

 1/3 13,14 

 plesna dvorana 7,67 

 plezalna stena 13,14 

PRAVNE OSEBE (NE 
GLEDE NA SEDEŽ) TER 
FIZIČNE OSEBE  
S SEDEŽEM IZVEN 
OBČINE VRANSKO 

  

 cela 32,85 

 2/3 27,38 

 1/3 21,90 

 plesna dvorana 9,85 

 plezalna stena 21,90 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 
(TURNIRJI …)-DRUŠTVA, 
KLUBI, FIZIČNE OSEBE  
S SEDEŽEM V OBČINI 
VRANSKO / 1 ura 

cela dvorana 

 

 do 18 let 21,90 

 nad 18 let 32,85 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 
(TURNIRJI …)-DRUŠTVA, 
KLUBI, FIZIČNE OSEBE S 
SEDEŽEM IZVEN OBČINE 
VRANSKO, TER PRAVNE 
OSEBE (NE GLEDE NA 
SEDEŽ) / 1 ura 

cela dvorana 54,75 

     *cena najema za 1 uro v EUR 
 
 

UPORABA DVORANE ZA 
KOMERCIALNE NAMENE 
(cena dvorane za 
prireditev) 

POVRŠINA  CENA* 

 

 cela 1220,00 

 2/3 976,00 

 1/3 732,00 

 stroški požarnega 
varovanja, 
rediteljske službe 
(1 ura/reditelj) 

11,59 

 riziko odpovedi 10 % 
vrednosti 
najema 

UPORABA DVORANE ZA 
OŠ VRANSKO – TABOR 
(cena dvorane za 
prireditev) 

  

 cela 646,60 

 2/3 353,80 

 1/3 125,66 

PRAZNOVANJE 
ŠPORTNIH ROJSTNIH DNI  
(2 URI, brez pogostitve) 

  

(DDV vštet v ceno) do 15 otrok 100,00 

 

(DDV vštet v ceno) 

nad 15 otrok, 
doplačilo 
animatorja  

35,00 

 dodatna ura, cena 
se poveča za 

30% 

DODATNI PROSTORI /  
1 ura 

  

 dodatna 
garderoba + tuš 

4,60 

 sodniška 
garderoba + tuš 

4,93 

     *cena najema za 1 uro v EUR 
 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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SprEjEM prVošolcEV Na oSNoVNI šolI VraNSko

kraljIca BElka V Vrtcu VraNSko
Konec avgusta smo dobili na igrišče vrtca prav poseben 
obisk: kokoš z imenom Kraljica Belka. Otroci so, takoj ko so 
izvedeli za zanimiv obisk, pričeli razmišljati, kakšno ograjo 
bi ji postavili. Na igrišču so si izmenjali ideje, se odločili za 
najboljšo, pljunili v roke in pričeli delati ograjo. Uporabili so 
večino lesenega nestrukturiranega materiala, ki ga imamo 
v kotičku, in nastala je zanimiva edinstvena ograja. Kraljica 
Belka se je v njej počutila kot prava kraljica. Jasno nam je 
dala vedeti, da potrebuje svoj mir, zato smo se odločili, da 
jo bomo le opazovali. Pred ograjo smo imeli izobraževalni 
kotiček, v katerem smo listali po enciklopedijah in se naučili, 
da se piščanček izvali iz jajca, potem zrase v kokoš ali peteli-
na. In še veliko zanimivega …

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

Prvi september je bil poseben dogodek 
za vse prvošolce Osnovne šole Vran-
sko-Tabor, saj so prvič vstopili v šolo. 
Nasmejane in razigrane otroke so v 
šolo pospremili njihovi starši. Nagovo-
rili so jih  župan Franc Sušnik, ravnate-
ljica Majda Pikl in psihologinja Mira Bri-
nar Huš. Kot vedno so tudi tokrat našli 
veliko prijaznih besed. Učiteljice prvih 
razredov smo jim pripravile krajši kul-
turni program z igrico Žabec in tujec. 
Ko so vsi prvošolci prejeli rumene rutice 
in kape, so si nadeli šolske torbe in se 
pogumno sprehodili do učilnic, kjer je 
sledila pogostitev s torticami in uvodne 
minute spoznavanja z učiteljicami in s 
sošolci. 

Res je, da se je za prvošolce končalo eno 
najbolj igrivih obdobij življenja, pa ven-
dar jih sedaj čaka kup novih dogodiv-
ščin in znanja, ki jih bo bogatilo.
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Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko se 
je letos prvič udeležilo 17. svetovnega festivala pražene-
ga krompirja kot samostojne jedi. Veseli smo bili povabi-
la v Velenje, saj večina še ni bila nikdar na tem festivalu. 

Stvar smo vzeli zares in preizkusili kar nekaj vrst krompirja in 
receptov, vendar smo se na koncu  odločili za pražen krom-
pir z medom. Nihče sprva ni pomislil, da bi to lahko sodilo 
skupaj, ko pa smo poizkusili, smo bili nad okusom prijetno 
presenečeni. Seveda pa smo morali počakati še na odziv 
obiskovalcev festivala, ki pa je bil prav tako presenetljiv. 
Marsikdo je potem, ko je z nejevernim obrazom in vprašan-
jem: »A z medom???« pojedel svoj degustacijski grižljaj, prišel 
nazaj po še enega ali dva. Seveda z ugotovitvijo: »Pa res paše 
skupaj!« Tako smo razdelili približno 40 kg krompirja, tako 
rekoč za med. Poimenovali smo ga "Pražen krompir po vran-
sko". Prilagamo tudi recept. Najbolje ga dopolnjuje pehtran, 
potresen po vrhu, če pa vam je krompir kot samostojna jed 
premalo, bi šla tale naša kombinacija najbolje h kakemu konj-
skemu mesu ali divjačini, morda z dodatkom brusnic. 

Ker sedaj vemo, kako se tej stvari streže, bomo po vsej 
verjetnosti sodelovali tudi naslednje leto v Doberdobu. Če 
imate starejši Vranšani kakšen poseben recept iz teh kon-
cev, bomo veseli, če nam ga posredujete. 

Za domovino, s »praženim« naprej! 

Za DUTŽO 
Polona Ferkov 

DutŽo vransko je PraŽilo kromPir

RECEPT ZA PRIPRAVO 
PRAŽENEGA KROMPIRJA PO VRANSKO 

Potrebujemo: 
1 kg krompirja sorte SOLISTE 

10 dkg čebule 
5 dkg  domače masti 

5 dkg domačih ocvirkov 
1 dl kozje juhe 

sol 
1 veliko žlico gozdnega medu 

  

Priprava: 

Neolupljen krompir vrste SOLISTE temeljito očistimo in 
operemo. Stresemo ga v lonec in prilijemo hladno vodo, 

da je krompir pokrit. Malo posolimo, da krompir ne poka. 
Zavremo in kuhamo še 20 do 25 minut. Krompir odstavimo 

in odlijemo vodo, nato počakamo, da se krompir napol 
ohladi. Olupimo čebulo in jo narežemo na tanke rezance. V 
ponvi segrejemo mast in na njej hitro prepražimo narezano 

čebulo, da blago porumeni, dodamo ocvirke in nato na-
rezan krompir. Začinimo s soljo in pražimo. Ko je prepražen, 
dolijemo kozjo juho, da pridobi na vlažnosti. Ko je krompir 
prepražen, mu dodamo še med in temeljito premešamo.

»Ta svet je lepši, če nekomu nekaj dam, 
ta svet je lepši, če nekoga rad imam, 

če stisnem roko nekomu, ki ga kaj boli, 
ta svet je lepši, če smo ljudje do ljudi.« 

(Gvido P.) 

Prostovoljci Župnijske Karitas Vransko smo bili kljub počitni-
cam zelo aktivni. V mesecu juliju smo 120 družinam pomagali 
s paketi osnovnih živil. Sodelovali smo pri izvedbi oratorija. 
Pridno smo zbirali darove za srečelov, ki je potekal na Anino 
nedeljo na Čreti. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo 
darovalcem dobitkov, ljudem, ki so darovali za srečko, in 
vsem, ki so pomagali pri izvedbi srečelova.  Zbrane darove 
smo delno že porabili za nakup šolskih potrebščin, ki smo 
jih razdelili v avgustu 60 otrokom in jim s tem omogoči-
li lažji začetek šolskega leta. Počitnice smo polepšali trem 
otrokom, ki so odšli na letovanje Biserčkov v Portorož. V 
poletnem času smo obiskali jubilante, ki so praznovali svoj 
80. ali 90. rojstni dan: Ano Vinder iz »Našega doma«, Marijo 
Kos iz Prapreč, Marijo Novak iz Zaplanine in Marijo Sempri-
možnik iz Prekope. Nekaj utrinkov z obiskov je ujel tudi naš 
fotoaparat.

Poletni utrinki ŽuPnijske karitas vransko
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ZakoNcI juBIlaNtI
Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči. Lepo sonč-
no nedeljo so se zbrali v župnijski cerkvi na Vranskem 
zakonci jubilanti, ki v letošnjem letu praznujejo okro-
glo obletnico poroke. Dan, ko sta si ljubeče obljubila, 
da si bosta stala eden ob drugem v sreči in nesreči, 
v lepih in manj lepih trenutkih, da se bosta smeja-
la in tudi jokala skupaj. Kadar je breme pretežko in 
nekomu klecne koleno, mu zakonec pomaga stopiti 
naprej. 

Najmlajši jubilanti so šteli 5 let skupnega življenja, 
najstarejši pa vse do častitljivih 60 skupnih let. 

Sveto mašo je daroval domači župnik Jože Turinek, 
ki jih je v pridigi spodbudil, da  vztrajajo skupaj in so 
zgled mlajšim rodovom.

Rafko N.

UVELJAVITEV NOVEGA ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA 

V uvodu želimo pojasniti, da je 
postopek sklenitve partnerske zveze, 
na podlagi Zakona o partnerski zvezi, 
ki se je začel uporabljati februarja 2017, 
enak postopku sklenitve zakonske 
zveze. Pred uveljavitvijo prej citiranega 
zakona je bilo mogoče registrirati 
istospolno partnersko skupnost. Za 
postopek sklenitve partnerske zveze 
se smiselno uporabljajo določbe o 
pravicah in dolžnostih zakoncev, kot 
jih določa Zakon o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih. Partnerska 
zveza je življenjska skupnost dveh 
žensk ali dveh moških, v kateri sta 
partnerja enakopravna. Takšna zveza 
ima na vseh pravnih področjih enake 
pravne posledice, kot jih ima zakonska 
zveza, razen če zakonodaja ne določa 
drugače (partnerja partnerske zveze ne 
moreta skupaj posvojiti otroka in nista 
upravičena do postopkov oploditve z 
biomedicinsko pomočjo). 

Sklenitev partnerske zveze bodoča 
partnerja prijavita na upravni enoti, 
na območju, kjer nameravata skleniti 
zvezo. Za prijavo pri matičarju 
potrebujeta osebni dokument, 
podatke o pričah (osebno ime, datum 
rojstva, stalno prebivališče) in podatek 
glede izbire priimka po sklenitvi zveze. 
Seveda pa sklenitev partnerske zveze ni 
mogoča, če je eden izmed partnerjev še 
vedno v zvezi, vse dokler prej sklenjena 
zakonska zveza ali partnerska zveza ne 
preneha ali ni razveljavljena. V primeru, 
da upravna enota ne razpolaga z 
dokazilom o prenehanju prej sklenjene 
zveze, mora predložiti to dokazilo 
oseba sama. 

V Republiki Sloveniji je mogoče 
partnersko zvezo skleniti tudi s tujcem. 
Na upravni enoti je za tujca potrebno 
predložiti izpisek iz rojstne matične 
knjige, potrdilo, da je oseba samskega 
stanu in dokaz o državljanstvu 
(potna listina). Tuje javne listine, ki 
se uporabljajo pri nas, je potrebno 
najprej overiti v državi izvora, nato pa 
še  v Republiki Sloveniji na Ministrstvu 
za zunanje zadeve ali na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu. Overitev 
listin pa ni potrebna pod naslednjimi 
pogoji: med državami podpisnicami 
Haaške konvencije o ukinitvi potrebe 
po legalizaciji tujih javnih listin, 
kjer zadostuje overitev s pečatom 
»APOSTILLE«, med državami, ki imajo 
sklenjene bilateralne (dvostranske) 
sporazume o vzajemnem priznavanju 
listin brez overitev in za izpiske iz 
matičnih registrov, ki so bili izdani na 
podlagi Dunajske in Pariške konvencije. 

Pari, ki želijo skleniti partnersko 
zvezo, lahko le-to sklenejo javno in 
slovesno v posebej določenih uradnih 
prostorih. Na območju Upravne enote 
Žalec imamo štiri lepo urejene uradne 
prostore: avla Doma II. slovenskega 
tabora v Žalcu, salon v Schwentnerjevi 
hiši na Vranskem, Grad Komenda na 
Polzeli in sejna soba Upravne enote 
Žalec. Na sedežu Upravne enote Žalec 
sklepamo partnerske zveze ob sredah 
(od 10.00 do 16.30) in petkih (od 10.00 
do 12.30), na ostalih lokacijah pa ob 
sobotah (od 10.00 do 19.00).  

Na željo partnerjev lahko tovrstno 
zvezo skleneta tudi izven uradnega 
prostora ali izven uradnega časa 

za sklepanje partnerske zveze. Na 
pristojni upravni enoti je treba oddati 
vlogo v času 30 dni pred nameravano 
sklenitvijo partnerske zveze. K vlogi, 
ki je objavljena na naši spletni strani, 
je treba priložiti še soglasje lastnika 
prostora za uporabo lokacije, kjer 
bo potekal slavnostni dogodek. 
Upravna enota lahko prošnji ugodi z 
izdajo odločbe, hkrati pa bodočima 
partnerjema naloži plačilo stroškov 
v višini 170,85 evra. V primerih, ko se 
partnerska zveza sklepa v uradnih 
prostorih in v času, določenem za 
sklepanje tovrstnih zvez, stroškov ni. 

Ne nazadnje naj omenimo tudi novosti, 
ki jih prinaša Družinski zakonik. Od 1. 
januarja 2018 bo mogoče, seveda na 
željo mladoporočencev,  partnersko 
zvezo (prav tako tudi zakonsko zvezo) 
skleniti tudi brez prisotnosti prič, pred 
matičarjem in načelnikom upravne 
enote ali pooblaščeno osebo oziroma 
županom, možna pa bo tudi sklenitev 
samo pred matičarjem.

Za dodatne informacije smo vam na 
voljo na Krajevnem uradu Vransko 
na telefonski številki 03 703 28 20, ki 
je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 
in od 12.30 do 15.00 ure. 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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sočutna PoZornost lahko sPremeni Življenje
Na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, 
ki ga vsako leto zaznamujemo 10. septembra, opozorili na 
pomen prve psihološke pomoči človeku v stiski, ki jo lahko 
nudijo tako strokovnjaki kot laiki. Na Nacionalnem inštitu-
tu za javno zdravje so leta 2010 v Celju ustanovili strokov-
no svetovalnico za brezplačno psihološko pomoč Tu smo 
zate. Pridružujejo se letošnjim aktualnim usmeritvam za 
preprečevanja samomora, ki jih spremlja geslo Vzemi si 
trenutek, reši življenje. Strokovnjaki s področja duševne-
ga zdravja poudarjajo pomen organiziranih dejavnosti v 
skupnosti, virov strokovne pomoči in sočutne pozornosti 
do bližnjega – kot načinov, ki se dopolnjujejo in lahko pri-
pomorejo k zmanjševanju samomorilnosti. V lanskem letu je 
bila stopnja samomora tako v Sloveniji kot v regiji Celje naj-
nižja v zadnjih dvajsetih letih.

V letu 2016 si je v celjski zdravstveni regiji življenje vzelo 72 
oseb, med njimi 57 moških in 15 žensk. Število samomorov se 
je v zadnjih letih znižalo. Na leto samomor na Celjskem stori 
od 72 do 84 ljudi, pred letom 2005 pa je na leto samomor 
storilo od 90 do 110 oseb. Stopnja samomora (to je število 
samomorov na 100.000 prebivalcev) je v celjski regiji v letu 
2016 znašala 23,8. Najvišja je bila v upravnih enotah Sloven-
ske Konjice (38,5), Šentjur (35,0) ter Laško (28,7), najnižja pa 
v upravnih enotah Šmarje pri Jelšah, Celje in Mozirje (18,6). 
Stopnja samomora je bila v obdobju od leta 1997 do leta 
2016 v regiji Celje višja kot v celotni Sloveniji. V prikazanem 
obdobju je prišlo do značilnega upada stopnje samomora, 
ki je v letu 1997 za Slovenijo znašala 29,8, za regijo Celje 37, 
v letu 2016 pa za Slovenijo 17,9, za regijo Celje pa 23,8 na 
100.000 prebivalcev. »V letu 2016 je bila stopnja samomora 
tako v Sloveniji kot v regiji Celje najnižja v zadnjih dvajsetih 
letih. Celjska regija je bila v preteklosti s problematiko samo-
morilnosti precej obremenjena, zato smo na področju javnega 
zdravja razvili več skupnostnih pristopov za ohranjanje in po-
večevanje duševnega zdravja. Eden od dodatnih virov pomoči 
za preprečevanje poglabljanja duševnih stisk in samomorov 
je čim bolj široko dostopna prva psihološka pomoč. V Celju 
imamo brezplačno svetovalnico od leta 2010, v letu 2015 pa 
sta se ji pridružili še svetovalnici v Laškem in v Sevnici. Vse tri 
svetovalnice na Celjskem so del širše mreže svetovalnic Centra 
za psihološko svetovanje Posvet in delujejo od junija 2016 pod 
okriljem Slovenskega združenja za preprečevanje samomora. 
Prizadevamo si, da bi bila psihološka pomoč v Sloveniji bolj 
enakomerno porazdeljena oziroma dostopna vsem prebival-
cem, kadar jo potrebujejo,« je povedala Nuša Konec Juričič, 
specialistka socialne medicine in javnega zdravja, strokovna 
vodja Svetovalnice za prvo psihološko pomoč Tu smo zate 
in vodja regionalne skupine za preprečevanje samomora na 
Celjskem. 

Pomoč v stiski nudi mreža desetih svetovalnic po vsej Slo-
veniji – v celjski regiji v Celju, Laškem in Sevnici.

Mreža Posvet Centra za psihološko svetovanje vključuje 10 
svetovalnic. Klienti se lahko naročijo po telefonu 031 704 707 
vsak delovni dan ali po e-pošti info@posvet.org (svetoval-
nice v Ljubljani, Kranju, Postojni, Murski Soboti, Novi Gori-
ci, Slovenj Gradcu, Sevnici in Kopru) ali po telefonu 031 778 
772 ali e-pošti svetovalnica@nijz.si (svetovalnici v Celju in 
Laškem). Na pogovor lahko pridejo odrasli posamezniki, pari 
ali družine. Napotnice ali kartice zdravstvenega zavarovanja 

ne potrebujejo. Delovanje mreže svetovalnic je v letu 2017 
podprlo Ministrstvo za zdravje, zato je pogovor s strokov-
njakom od poletja naprej ponovno brezplačen. Pogovor tra-
ja od 45 do 60 minut.  V svetovalnici Tu smo zate v Celju, ki je 
v celjski regiji največja in najstarejša, je v sedmih letih pomoč 
poiskalo več kot 1000 ljudi. Svetovalci so jim v tem obdobju 
zagotovili približno 2600 svetovalnih ur. Izkušnje iz svetoval-
nice potrjujejo, da lahko pogovor s svetovalcem posamezni-
ku v duševni stiski prinese razbremenitev in nove moči za 
spreminjanje trenutnega položaja na bolje. 

Podatki kažejo, da strokovno pomoč v stiski vendarle poišče 
vedno več ljudi. Ta odločitev je na mestu vedno, kadar stiska 
obvladuje posameznikovo življenje do te mere, da je moteno 
njegovo vsakodnevno delovanje doma, v šoli ali službi, in ka-
dar stiske sami ne znajo oziroma ne zmorejo rešiti. Pomem-
bno je, da z občutki brezupnosti in obupa ne ostanemo sami. 
Kadar stiske, kot so žalost, jeza, vznemirjenost, tesnoba, 
zaprtost vase, odmik od družbe … trajajo dlje časa, teden 
ali dva bolj ali manj neprekinjeno, je torej dobro, da poišče-
mo pomoč. V stiski se lahko vedno obrnemo na svojega iz-
branega zdravnika. Če ta ni na voljo, kar na dežurno službo 
zdravstvenega doma ali urgentno službo bolnišnice, pa tudi 
na dežurno ambulanto oziroma klinično-psihološko ambu-
lanto psihiatrične bolnišnice. V podporo osebam, pri katerih 
je že diagnosticirana depresija ali anksioznost, so tudi tako 
imenovane psihoedukativne delavnice v vseh zdravstvenih 
domovih v celjski in v vseh ostalih slovenskih regijah. Poleg 
teh so na voljo še delavnice za osebe, ki se soočajo s stresom 
ter kratke delavnice tehnik sproščanja. 

Ne samo strokovnjaki, v stiski lahko nudijo oporo tudi laiki – 
vsakdo med nami, v odnosih s svojimi bližnjimi (doma, v služ-
bi, šoli, tam, kjer živimo …). »Pomemben del preprečevanja 
samomorov se dotika naše medosebne pomoči v vsakdanjem 
življenju: bodimo pozorni vedno, kadar pri ljudeh opazimo 
brezup, nemir, nemoč, ko človek vse vidi črno, se ne mara in 
ima občutek, da zanj ni nikomur mar. Jemljimo resno, če izgu-
bi veselje do življenja in smisel, se umakne iz družbe, še pose-
bej, če omenja smrt in samomor,« še pojasnjuje Nuša Konec 
Juričič. »Bodimo pozorni na izjave, kot so na primer: 'najraje 
bi kar umrl ... saj je vse skupaj brez pomena ... ne zdržim več ... 
kar šel bi' ..., še posebej, če prej oseba ni govorila na ta način. 
Ob takšnih izjavah si vzemimo čas in povprašajmo človeka, kaj 
misli s tem. Ni dovolj, da rečemo 'saj bo bolje', treba je zares 
prisluhniti. Spodbudimo ga tudi, da poišče pomoč.« 

*** 

Dodatne informacije: 

Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine 
in javnega zdravja, strokovna vodja Svetovalnice za prvo 
psihološko pomoč Tu smo zate, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, 
T: 03 42 51 202, E: nusa.konec-juricic@nijz.si 

Mojca Vatovec, psihoterapevtka in poslovna vodja Centra za 
psihološko svetovanje Posvet, Mestni trg 8, Ljubljana,
T: 041 388 892, E: mojca.vatovec@posvet.org
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Folklorno društvo Vransko  

išče nove plesalce 
Uživaš v ljudskih plesih in rad nastopaš?  Vsekakor je 
ples razlog za družabnost, navezovanje novih stikov, 
sprostitev in nova ustvarjanja, če pa lahko poleg tega 
tudi "odlično žuraš" in prepotuješ "delček sveta", pa  se 
najbrž ni težko odločiti, da se nam pridružiš. 

Podrobnejše informacije:  
041 270 546 (Slava), 031 515 818 (Eva) 
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čebelji PriDelki – oDlično Darilo
Jesen je čas priprav na zimo, ko napolnimo zaloge in 
brezskrbno pričakamo zimo. Saj poznate tisti dobri občutek, 
kajne? Ob tem pa tudi že razmišljamo, kako bomo obdaro-
vali svoje najdražje, znance, saj se čas praznikov približuje z 
izjemno hitrostjo in še preden se bomo dobro zavedli, bodo 
prazniki tu. Pa smo zopet v dilemi, kaj podariti svojim naj-
dražjim  in kako jim izkazati pozornost in hvaležnost. 

Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s katero ne morete zgreši-
ti. Slovenski medovi s široko paleto okusov lahko razveseli-
jo še tako zahtevnega uporabnika in hkrati nudijo možnost, 
da prav vsakega obdarjenca razveselimo z drugim okusom. 
Čudovito je spoznavati paleto različnih okusov slovenskih 
medov in najti najljubšega med njimi. Tudi za marsikoga še 
neodkriti čebelji pridelki, kot so cvetni prah, matični mleček, 
propolis, medica, medeni liker, peneča medica, postajajo 
vedno bolj prepoznavni in zanimivi za kupce. Zlasti takrat, 
ko potrebujemo izdatnejše blagodejne učinke, ki jih bomo 
znali poiskati in najti pri slovenskih čebelarjih. Sveče iz čebel-
jega voska pa bodo z  mehko rumeno svetlobo in s prijetnim 
vonjem  v nas zbudile nostalgijo po starih časih, ko so ljudje 
zelo drugače preživljali večere kot dandanes. 

Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelarstva 
na Slovenskem in so primerni tudi kot protokolarno darilo, 
tako znotraj kot zunaj naših meja. Širjenje pomena sloven-
skega čebelarstva in predstavitev zunaj meja nas dela pre-
poznavne v tujini. Na primer peneča medica, ki so jo razvili 
slovenski čebelarji in je edinstvena, narejena izključno iz 
medu in vode po klasičnem postopku z vrenjem v stekle-
nicah. Na njo smo čebelarji še posebej ponosni in je primerna  
za posebne priložnosti. Tudi pobuda Čebelarske zveze Slo-
venije za svetovni dan čebel nas postavlja na sam svetovni 
oder dogajanja in prepoznavnosti. 

Širok spekter čebeljih pridelkov boste dobili v primernih 
darilnih embalažah in jih s pridom uporabite za obdarovanje 
ob najrazličnejših priložnostih, še zlasti, ko želite iz rok dati 
le najboljše. 

Čebelji pridelki so darilo čebel in narave – podarite košček 
narave. 

Nataša Klemenčič Štrukelj, 
svetovalka specialistka za ekonomiko

Festival čebelarske Pesmi
Obveščamo vas, da bo tudi letos potekal 

Festival čebelarske pesmi – Lukovica 2017, 
in sicer 1. 12. 2017. 

Obvestilo in prijavnico najdete na spletni strani ČZS. 
http://www.czs.si/content/A15  

  Rok za prijavo k sodelovanju je 15. oktober 2017. 
  

Lepo vabljeni, da se nam pridružite tudi letos. 
  

Lep pozdrav 
  ČZS

oSNoVNa šola Za odraSlE
Na UPI – ljudski univerzi Žalec že vrsto let

uspešno izvajamo program osnovne šole za odrasle, 
ki je BREZPLAČEN. 

Brezposelnim pri šolanju pomaga 
Zavod RS za zaposlovanje. 

Več o programu in o vpisnih pogojih si preberite na 
https://www.upi.si/page/osnovna-sola/. 

Dodatne informacije: Mihaela Anclin, 
tel.: 03 713 35 65, 

e-pošta: mihaela.anclin@upi.si .
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čreta vabi
v soboto, 7. oktobra 2017, ob 11. uri 

na tradicionalno proslavo in srečanje v počastitev 
spomina na prvo frontalno bitko slovenskih partizanov z 

okupatorjevo vojsko na štajerskem, oktobra 1941.

ORGANIZATORJI:
Združenje borcev za vrednote NOB Žalec

Združenje borcev za vrednote NOM Mozirje
Društvo izgnancev Območna organizacija Žalec

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Sp. Savinjske doline Žalec

Veteransko združenje Sever, Odbor Žalec
Društvo generala Maistra Žalec

Na svidenje na Čreti.
KOZB Vransko

Fotografiranje svetega krsta 
že od 50 € dalje.  Izberete lahko komplet 

z izdelanimi fotografijami  
za 60€ ali 2x mini foto album. 

Po  želji izdelamo tudi spominsko foto knjigo..

Družina je naše največje bogastvo
in naši otroci so samo enkrat majhni.

Te trenutke je vredno ohraniti 
v lepem spominu.

Rezervacije fotografiranja krsta
na studiodfg@e-plus.si oz. 041-959-220.

..............................................

           Posebni trenutki si zaslužijo lepe spomine

     FOTOGRAFIRANJE KRSTA
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koZmetični salon katja marn
Kolikokrat ste si v zadnjem letu privoščili sprostitev ter nego svojega telesa? 

Prvega septembra 2017 se je na Vranskem odprl nov kozmetični salon, ki ga 
vodi kozmetična tehnica Katja Marn, ki sedaj končuje šolanje še na Visoki šoli 
za storitve – oddelek kozmetike. 

V kozmetičnem salonu se lahko razvajate s klasično masažo z mandljevim ol-
jem, berbersko masažo z arganovim oljem ter antistresno masažo telesa, ki 
je namenjena sprostitvi napetih mišic na področjih, kjer se vam  najpogosteje 
pojavljajo težave, bodisi zaradi življenjskega stila bodisi zaradi dela v službi. 
Vsem, ki si želite v svoj dan vnesti sprostitev, priporočam antistresno masažo 
obraza, pri čemer vas vonj ter občutek poneseta v globoko sprostitev. 

Verjetno ste že kdaj imeli težave s stanjem svojih nog, pa naj bodo to otiščan-
ci, kurja očesa, predolgi nohti, morda se vam kakšen noht celo vrašča v kožo 
ali pa vas je bilo samo sram pokazati svoja stopala pred drugimi, ker ta že 
nekaj časa niso bila izpostavljena profesionalni negi. 

STAREJŠE IN TISTE, KI IZ RAZLIČNIH RAZLOGOV NE MORETE OBISKATI SALONA, LAHKO OBIŠČEM TUDI NA DOMU. 

Eden izmed prvih stikov z osebo, ki jo na novo spoznamo, je stisk roke. Pa ste kdaj pomislili, da vas je ta oseba ocenila po 
videzu vaših rok? Z veseljem vam pomagam, da bo vaš sogovornik občudoval vaše negovane roke in nohte. Naj bo to samo 
nega rok, kjer s pilingom odstranim odmrle celice, z masko in masažo pa pomagam, da bodo vaše roke negovane in zašči-
tene pred zunanjimi vplivi. Če imate težave s cepljenjem nohtov  ali če vaši nohti niso dovolj trdni, da bi z njimi lahko oprav-
ljali vsakodnevna opravila, vam te zaščitim s sistemom IBX. Izvajam tudi podaljševanje nohtov s šablono ter permanentno 
lakiranje nohtov. 

Poleg urejenih rok je pri prvem vtisu pomemben tudi videz vašega obraza. Seveda je najpomembnejši nasmeh :) Pride dan, 
ko se vam zjutraj ne ljubi predolgo stati pred ogledalom ter barvati trepalnic in urejati obrvi? Zato vam ponujam tudi barvanje 
trepalnic in  barvanje ter urejanje obrvi. 

Ste se kdaj vprašali, koliko časa doma porabite za odstranjevanje dlak? Razlika je, ali vsaka dva dni porabite vsaj 15 minut ali 
pa si enkrat mesečno privoščite nego pri izučeni strokovnjakinji, s tem porabite manj časa in dosežete boljši učinek. 

Več o mojem delu in kozmetičnem salonu si lahko preberete na spletni strani www.katjamarn.si 
ali me pokličete na telefonsko številko 051/214-324.

ne spreglejte

SE šE SpoMNItE hMEZada?
V Medobčinski splošni knjiž-
nici Žalec smo začeli nov in 
zanimiv domoznanski projekt 
z naslovom »Se še spomnite 
Hmezada?«, s katerim želimo 
zbrati čim več slikovnega, 
fotografskega, dokumentar-
nega in reklamnega gradiva 
o tem nekdanjem savinj-

skem gigantu. Na prireditvi z istoimenskim naslovom, ki smo 
jo priredili tudi v počastitev občinskega praznika Občine Žalec, 
je po uvodnem pozdravu direktorice Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec Jolande Železnik zaplesala folklorna skupina 
Grifon iz Šempetra in obiskovalce s štajerskimi plesi zapeljala 
v zgodovino Hmezada, ki jo je predstavila Karmen Kreže, vod-
ja domoznanskega oddelka. Razložila je tudi zasnovo in potek 
projekta »Se še spomnite Hmezada?«. Za obuditev spomina 
na Hmezad pa smo na koncu zavrteli dokumentarni film To je 
Hmezad avtorja Rudija Klariča iz leta 1983.

Namen projekta je, da se ohrani spominsko gradivo na lokalni 
ravni. Projekt je namenjen tudi mladim, saj pomeni ohranitev 
spominskega gradiva na območju Spodnje Savinjske doline za 
prihodnje generacije. Domoznanski oddelek v Medobčinski 
splošni knjižnici Žalec bo s tem projektom zbiral slikovno ozi-
roma fotografsko gradivo, dokumentarno gradivo (dopise, 
zapisnike, korespondence, vabila, sezname poslovanja, inter-
no gradivo, avdio- in videozapise ...), reklamno gradivo, ki ga je 
izdal Hmezad, zapisovali bodo osebne spomine, zgodbe zapos-
lenih v Hmezadu, podrobneje želijo raziskati, kaj se je po osa-
mosvojitvi Slovenije zgodilo s posameznimi podjetji Hmezada, 
kakšno podjetje je bil Hmezad do zaposlenih, kakšno socialno 
podjetje je bilo to … Vse gradivo bomo na darovalčevo željo 
vrnili, veseli pa bomo kakršnega koli darovanega gradiva, saj 
se bo tako zbrano gradivo hranilo v ustreznih pogojih na enem 
mestu. Projekt bo potekal vsaj eno leto, lahko pa tudi več. Več 
informacij o projektu lahko dobite pri Karmen Kreže, vodji do-
moznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec. 
Pišete ji lahko na naslov karmen@zal.sik.si.

POSLOVILI SO SE
Avgusta in septembra so se od nas poslovili:  

Ivana Jug Felicijan - Grilova Ivanka (1926-2017), Brode 8
Milan Pušnik (1951-2017), Vransko 130 A
Frančiška Grobljar (1928-2017), Čeplje 33
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 10. 2017
8.00-11.00

LETNI PREGLED 
GASILNIH APARATOV

prostori
PGD Loke

PGD Loke 
(041 388 934)

1. 10. 2017
11.00-14.00

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

(03 705 70 80)

3. 10. 2017 Začetek bralnega projekta
MALI SAVINJČANI BEREJO Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

(03 712 12 52)

7. 10. 2017
18.00-21.00

57. SREČANJE VETERANOV
GASILSKE ZVEZE ŽALEC

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

GZ Žalec
(051 382 886)

14. 10. 2017
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

20. 10. 2017
10.00-11.00

Predavanje
TEMELJI BIODINAMIKE Z METO VRHUNC

Občina Tabor,
sejna soba

KGZ Izpostava Žalec
(041 498 266)

21. 10. 2017
18.00-20.00

SPREJEM NOVIH ČLANOV
V DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR

Dom krajanov Tabor,
društveni prostor

DPM Tabor
(070 321 516)

24. 10. 2017
18.00-19.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

 (03 712 12 52)

27. 10. 2017
11.10

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA 
NA MRTVE

pri spomenikih padlim borcem 
NOB pri Vrtcu Tabor

POŠ Tabor
 (03 703 23 70)

napovednik dogodkov - oktoBEr 2017

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 10. 2017
11.00-14.00 LISJAKOVA TRŽNICA Gostilna Pri mamici,

Ločica pri Vranskem
Hiša Lisjak

(051 365 040)

3. 10. 2017 Začetek bralnega projekta 
MALI SAVINJČANI BEREJO Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

5. 10. 2017
16.00

Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma 
upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn

KO SPREGOVORI SRCE, 
ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE

avla Doma II. slovenskega 
tabora Žalec

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52,
03 703 12 80)

5. 10. 2017 
18.00

Odprtje razstave Stevana Djukića – Stiva 
PORTRETI SLOVENSKIH ALPINISTOV Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

7. 10. 2017 
11.00

OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE 
NA ČRETI Čreta KOZB Vransko

14. 10. 2017
8.00-12.00 »DROBTINICA 2017« pred trgovino Jager OO RK Vransko

14. 10. 2017 
10.00

Otroški abonma
S TOLKALI IN PESMIJO OKOLI SVETA Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

14. 10. 2017 
14.00

Folklorni nastop
KUD SVOBODA ČRNUČE Naš dom Zavod sv. Rafaela

(03 703 42 20)

14. 10. 2017
19.30

Gledališki abonma
KADAR MIŠI NI DOMA … Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298) 

17. 10. 2017
10.00 LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 10. 2017 
19.30

10. LETNI KONCERT FOLKLORNEGA 
DRUŠTVA VRANSKO Kulturni dom Vransko FD Vransko

(041 270 546)

24. 10. 2017
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

31. 10. 2017 
11.00

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA 
NA MRTVE

pri spomeniku padlih borcev 
na Gorici

Občina Vransko
(03 703 28 00)
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20 let Muzeja Motociklov GroM
in caMp podGrad


