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OBČINSKI INFORMATOR
številka 141
Vransko, 31. 01. 2018
Fotografija na naslovnici: Fotografski studio DFG
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

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.

Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

UREDNIŠTVO

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Občinska knjižnica Vransko, Fotografski studio DFG, Literarno
društvo LIvRA Vransko, PGD Ločica pri Vranskem, Župnija
Vransko, Gasilska brigada Maribor, Jure Justinek, Tone Tavčer,
J. G.
Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 28. 2. 2018.
Prispevke zbiramo do 15. 2. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

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

Zgodilo se je ...
OBČINSKI SVET SPREJEL PRORAČUNA OBČINE VRANSKO ZA LETI 2018 IN 2019
Občinski svet Občine Vransko je na svoji 21.
redni seji dne 12. 12. 2017:
• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 20.
redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko z dne 17. 10. 2017;
• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Sonje Cencelj, Jožeta Matka in Marjana Pečovnika;
• sprejel Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2018;
• sprejel Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019;
• sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek;
• potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v Občini Vransko. Spremenjene cene
veljajo od 1. 1. 2018 dalje;
• sprejel sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine
odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki
so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti,
v višini 10 % od 1. 1. 2018 dalje;
• sprejel Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v
organih upravljanja javnih zavodov;

• sprejel Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče
parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa;
• sprejel Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob
avtocestnem priključku Čeplje;
• sprejel Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2018;
• sprejel sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko za leto 2018;
• sprejel sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2018 in leto 2019;
• se seznanil z okoljevarstvenim dovoljenjem št. 3547237/2016-14 z dne 5. 12. 2017, ki ga je Ministrstvo RS za
okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana izdalo upravljavcu GLOBAL AVTO, d. o. o., Zgornji Prhovec 7, Izlake ter pooblastil župana in občinsko
upravo, da uporabi vsa pravna sredstva za razveljavitev
omenjenega okoljevarstvenega dovoljenja za razgradnjo izrabljenih vozil in predelavo nevarnih odpadkov.
Prav tako je pooblastil župana in občinsko upravo, da pripravi vse potrebno za izvedbo peticije proti predelavi nevarnih odpadkov v trgu Vransko.

Z MOKRIMI ZADRŽEVALNIKI DO VEČ NAMAKANJA
Okrogla miza v Petrovčah v organizaciji KGZS je opozorila
na težave glede namakanja in poplav v tem delu Slovenije.
V Spodnji Savinjski dolini je z namenom zagotavljanja
poplavne varnosti Celja predvidena gradnja suhih zadrževalnikov ob Savinji in Bolski, kar bo močno ogrozilo
kmetijsko pridelavo.
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) si zato
prizadevajo, da se pred pričetkom gradnje suhih zadrževalnikov preveri predvidene lokacije in opravi presoja možne
gradnje mokrih zadrževalnikov, ki bi poleg poplavne varnosti nudili tudi možnost namakanja kmetijskih površin. S tem
namenom je KGZS v torek, 19. decembra, v Petrovčah pripravila okroglo mizo na to problematiko.
Udeleženci okrogle mize, ki jo je vodil podpredsednik KGZS
Marjan Golavšek, so soglasno zahtevali, da se namesto suhih
takoj začne graditi mokre zadrževalnike. Ti zadrževalniki
(predlaganih je pet) bi rešili poplavno varnost na Bolski in
Savinji in služili kot nujno potrebna akumulacija vode za namakanje kmetijskih površin v celotni Savinjski dolini. S tem
bi lahko iz današnjih 800 ha namakanih površin povečali namakane površine še za vsaj 2000 ha, kar je kar 80 % od 3.886
ha kmetijskih površin, ki so primerne za namakanje v Spodnji
Savinjski dolini. Za celostno ureditev namakanja, akumulacij
in poplavne varnosti v tem delu Slovenije se naj ustrezno popravi program Načrt upravljanja z vodami (NUV-2), ki je v
pripravi. Pri pripravi tega programa mora nujno sodelovati
tudi Komisija za vodne zadrževalnike pri KGZS.
Na okrogli mizi so predlagali tudi način financiranja te gradnje, in sicer da se izkoristi del sredstev (približno 130 milijo-

nov evrov) iz kohezijskega programa EU za odpravo posledic vodnih ujm in urejanje voda v programskem obdobju
2020-2027, preostanek pa iz kmetijskega sklada in lastnih
sredstev kmetov. Hkrati naj se zagotovijo tudi sredstva za
delovanje namakalnega centra na Inštitutu za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije.
Na koncu so prisotni kmetje podprli in pohvalili prizadevanja
zbornice, predvsem pa Komisije za vodne zadrževalnike pri
KGZS, za ureditev teh vprašanj, od Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pa pričakujejo ustrezno podporo pri
uresničitvi teh zahtev.
T. Tavčar

Na okrogli mizi so sodelovali: Marjan Golavšek, podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Vinko Drča, član Komisije za vodne
zadrževalnike, Leon Ravnikar, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ter Dragica Sternad Pražnikar, ki je vodila
okroglo mizo.
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Zgodilo se je ...
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Občina Vransko je letos dan samostojnosti in
enotnosti zaznamovala s prireditvijo, ki tokrat
ni bila klasična proslava.

Po himni in županovem govoru so si prisotni ogledali igrano-dokumentarni film o nastanku slovenske himne Zdravica, ki so ga posneli člani Turističnega društva Podnanos, saj se je v njihovem kraju,
takrat Št. Vidu, rodil duhovnik in skladatelj Stanko Premrl, ki je uglasbil slovensko himno, še prej pa je tam župnikoval Matija Vertovec, ki je dal pobudo Francetu Prešernu, da v vezane vrstice zloži
hvalnico vinski trti. Župan je tradicionalno podelil tudi priznanja najboljšim dijakom. Letošnji dobitnik je bil diamantni dijak na poklicni
maturi Miha Kajbič. Za res zanimivo prireditev se zahvaljujemo Literarnemu društvu LIvRA Vransko in članom Turističnega društva Podnanos, ki so se prireditve tudi udeležili, s seboj pa prinesli "flaškon"
avtohtone kapljice Zelen in z njo pogostili obiskovalce.

PETICIJA PROTI AVTOODPADU V TRGU VRANSKO
Od 14. do 20. decembra 2017 je na sedežu Občine Vransko
in na spletu potekalo intenzivno zbiranje podpisov pod
peticijo proti avtoodpadu v trgu Vransko. S peticijo smo
podpisniki želeli nosilce oblasti v Republiki Sloveniji opozoriti na nerazumno ravnanje Agencije RS za okolje, ki je
investitorju GLOBAL AVTO, d. o. o., Zgornji Prhovec 7, 1411
Izlake dovolila razstavljanje izrabljenih vozil in celo predelavo (tudi nevarnih) odpadkov na območju nekdanjega
podjetja KIV Vransko. Z drugimi besedami: v strnjenenem
naselju, občinskem središču in celo v območju kulturnega spomenika je dovolila okolju nevarno dejavnost, ki se
brez ustreznih upravnih dovoljenj sicer izvaja že
vse od leta 2015. Po lanskoletnih prizorih na Vrhniki, v Zalogu in še kje se lahko takšnemu ravnanju organa, ki naj bi primarno skrbel za okolje,
samo čudimo. Hkrati pa se lahko bojimo, kako
bo območje KIV-a videti, ko/če bodo investitorju
enkrat izdana vsa potrebna dovoljenja. Sodeč po
prizorih, ki jih lahko vidimo na sedežu družbe, se
nam ne obeta nič dobrega.
Da bi takšen scenarij preprečili, smo v tednu dni
zbrali 634 podpisov in jih odposlali predsedniku
Republike Slovenije, predsedniku Vlade Republike Slovenije, predsedniku Državnega zbora
Republike Slovenije, varuhinji človekovih pravic
ter Komisiji za peticije ter za človekove pravice
in enake možnosti Državnega zbora Republike

Slovenije. Sedaj nam preostane čakanje in upanje, da si
bo kdo od naslovnikov peticije vzel nekaj dragocenega
časa tudi za majhen podeželski kraj onkraj Trojan, kar
bi gotovo precej pripomoglo k temu, da bi pristojne na
agenciji za okolje zdrav razum srečal vsaj v pritožbenem
postopku.
Do današnjega dne smo zbrali 679 podpisov. Peticijo pa
lahko še vedno podpišete na sedežu Občine Vransko v
poslovnem času občinske uprave ter na spletu (www.
pravapeticija.com).

Zgodilo se je ...
KAKO PA VI VOZITE SVOJEGA PSA?
Avto-moto zveza Slovenije je v sredo, 10. januarja, v
sodelovanju s Policijo in drugimi partnerji na novinarski
konferenci v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
opozorila na pasti nevarnega oziroma neustreznega prevoza psov in na ta način osvetlila v prometu nemalokrat povsem prezrte dejavnike tveganja, povezane
s prevozom vse večjega števila štirinožnih prijateljev v
avtomobilih, ter predstavila primere pravilnega, varnega
in za potnike – človeške in štirinožne – udobnejšega potovanja.

V Sloveniji je bilo ob koncu minulega leta registriranih 230
tisoč psov, kar je v primerjavi z letom 2014 skoraj 13 tisoč
več, in, kot ocenjuje Marko Bručan, predsednik Društva
enota reševalnih psov Slovenije v okviru Kinološke zveze
Slovenije, so mnogi med njimi bolj ali manj redni družinski sopotniki v osebnih avtomobilih. Ob tem ugotavlja:
»Čeprav se vse več psov vozi v avtomobilih, dajejo lastniki premalo poudarka njihovemu varnemu prevozu.«
Podobna so opažanja Policije: »Marsikateri lastnik ne ve,
na kakšen način naj poskrbi, da bo psa vozil varno, predvsem pa se ne zaveda, kakšne posledice lahko nastanejo
zaradi neustreznega prevoza,« je izpostavil mag. Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije.
Policisti se z živalmi v prometu srečujejo na več področjih. Eno je področje prometnih prekrškov. »Lastniki vozijo
pse na zadnjih sedežih, na polici, v prtljažniku, med sopotnikovimi nogami, večkrat vidimo, da psi molijo glavo
skozi okno … Vse to je zelo nevarno, saj pes v primeru prometne nesreče, če ni pripet ali v boksu, nenadzorovano
leti po avtomobilu ali celo poleti iz vozila, pri čemer lahko poškoduje sebe, voznika in druge potnike,« je povedal Kapun. Policija v večini primerov, ko opazi tovrstno
nepravilno ravnanje, lastnike nanj opozori in jim svetuje,
kaj naj storijo, da bo prevoz njihovih ljubljenčkov varen.
Globa za nepravilen prevoz domačih živali sicer znaša 40
evrov. Lani so jih policisti izrekli nekaj več kot 300. »A bolj
kot sankcioniranje je pomembno, da smo se o tej temi
začeli pogovarjati, zato zelo pozdravljam pobudo AMZS,
kajti ljudje se morajo začeti zavedati, da je tudi varen
prevoz domačih živali zelo pomemben segment na poti
do večje prometne varnosti,« meni prvi prometni policist

v naši državi, ki je ob tem dodal, da se Policija srečuje z
živalmi tudi v primerih prometnih nesreč: »Takrat moramo, če je žival poškodovana, seveda pomagati tudi njej.
Se pa zgodi, da žival zbeži iz avta in nato teka okoli kraja
nezgode, kar je zlasti nevarno na bolj prometnih cestah,
še posebej na avtocestah. Policisti moramo v takšnih
primerih, odvisno od okoliščin, sprejemati najrazličnejše
odločitve, kako poskrbeti za takšno žival oziroma kako
rešiti nastalo situacijo.«
Pes, ki ni pripet ali v boksu in
se prosto premika po vozilu,
je dodatna motnja za voznika,
saj odvrača njegovo pozornost
od vožnje – lastnik se ukvarja
s psom, ne pa z dogajanjem na
cestišču. To povečuje tveganje za nastanek prometne nesreče, je opozoril AMZS inštruktor varne vožnje Janez Marolt,
ki je izpostavil še pomanjkanje
zavedanja, kaj se dogaja z maso
potnikov in tovora pri trku ali
močnem zaviranju. V takšnih
primerih se masa tako potnikov
(tudi psa) kot prtljage izjemno
poveča: »Ob čelnem trku pri hitrosti 90 km/h se masa potnikov
ali tovora poveča za skoraj 80krat. Zelo hitro lahko torej izračunamo, s kakšno maso bo naš, četudi majhen hišni
ljubljenček, če ga vozimo neprivezanega ali brez boksa,
priletel v voznika ali druge potnike v vozilu. Posledice
takšnega naleta so lahko usodne za vse. Zato v AMZS na
tečajih varne vožnje udeležence opozarjamo tudi na nevarnosti nepravilnega prevoza živali in s tem povezanimi
tveganji.«

Da bo vožnja s psi še bolj varna, AMZS inštruktor varne
vožnje svetuje defenzivno vožnjo. »Izogibajmo se nenadnemu zaviranju in grobim pospeševanjem. Povečajmo
varnostno razdaljo, saj bomo le na ta način imeli dovolj
časa, da se varno ustavimo, oziroma več možnosti, da
rešimo morebitno kritično situacijo brez sunkovitih
manevrov, kar je pri prevozu živali bistvenega pomena.«
T. T.
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Zgodilo se je ...
ŽIVE JASLICE NA VRANSKEM
Na Vranskem je tik ob župnijski cerkvi prizore pričevanja o
Jezusovem rojstvu – žive jaslice uprizorilo Folklorno društvo
Vransko, v sodelovanju z Župnijo in Občino Vransko.
Predstavi so na sveti večer prisostvovali številni obiskovalci,
ob 18. uri predvsem otroci in mlade družine, ob 23. uri pa tudi
udeleženci polnočnice. Božično zgodbo so uprizorili otroci
in mladi iz župnije Vransko pod vodstvom katehistinje Katje Pečovnik Hadžič. Božično zgodbo je ob 18. uri spremljal
z božičnimi pesmimi cerkveni pevski zbor »Gabrijelčki« pod
vodstvom Kristine Bogataj, drugo pa sta z glasbo spremljala

Robi Zupan in njegova žena Sonja. Blagoslov jaslic je opravil
domači župnik Jože Turinek, ki je izrekel besede zahvale
vsem, ki so jih pripravili in s tem še obogatili doživljanje
božične skrivnosti.
Žive jaslice spodbujajo in povezujejo lokalno skupnost, saj
v številnih vlogah nastopajo ljubiteljski igralci. Vsi igralci se
popolnoma vživijo v svoje vloge in jim podredijo svoja življenja, zato je to za njih eden najtežje pričakovanih dogodkov prazničnega časa, pravijo organizatorji.
T. Tavčar

Zgodilo se je ...
GASILCI – STEBER ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Občina Vransko, Gasilska zveza Žalec in prostovoljna gasilska
društva Prekopa-Stopnik-Čeplje, Vransko, Tešova in Ločica
pri Vranskem so v ponedeljek, 18. decembra 2017, podpisali
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe za leto 2018.

v Občini Vransko. S to pogodbo Občina Vransko za izvajanje
javne gasilske službe v letu 2018 zagotavlja nekaj več kot 53
tisoč evrov.
T. Tavčar

Z njo vsako leto urejajo vsebino, obseg in način opravljanja gasilske službe in njeno financiranje. Občina se zavezuje, da bo financirala redno dejavnost gasilske službe, nakup opreme in vozil pa v okviru usklajenega in sprejetega
finančnega načrta požarne varnosti v skladu s finančnimi
možnostmi.
Uvodoma se je župan Franc Sušnik zahvalil gasilcem ter
poudaril, da so gasilci steber zaščite in reševanja. Posebej se
je zahvalil tudi Gasilski zvezi Žalec za opravljeno delo, poveljnik GPO Vransko Vlado Reberšek pa je povzel dejavnost
v letu 2017 in se prav tako vsem zahvalil za uspešno izvedenih 10 posredovanj. Pogodbo je za Občino Vransko podpisal župan Franc Sušnik, v imenu GZ Žalec pa predsednik
Gasilske zveze Žalec Edi Kugler, ki se je občini, občinskemu
poveljstvu in gasilcem štirih prostovoljnih društev v Občini
Vransko zahvalil za dosedanje uspešno sodelovanje ter izrazil željo, da bi tudi v letu 2018 bilo sodelovanje tako uspešno. Pogodbo so podpisali tudi predsedniki vseh štirih PGD

Med podpisom pogodbe: župan Franc Sušnik in predsednik GZ Žalec Edi
Kugler ter poveljniki in predsedniki vseh štirih PGD v Občini Vransko.

MLADI SKAKALNI UPI VARNEJŠI NA CESTI
Svoje vozniške spretnosti so v AMZS Centru varne vožnje
na Vranskem kalili trenerji smučarsko skakalnih klubov,
ki v okviru Planiških skakalnih šol in pobude Varno na
treninge, varno na tekme skrbijo za prevoze mladih skakalcev in skakalk.
Tečaj varne vožnje za trenerje smučarsko skakalnih
klubov, ki uporabljajo nove kombije Volkswagen Transporter s štirikolesnim pogonom 4MOTION, je prispevek
Avto-moto zveze Slovenije, ki se je odzvala pobudi OK
Planica, da s tečajem varne vožnje pripomore k večji
varnosti mladih skakalnih upov. Njihovi trenerji so tako
minuli petek v varnem okolju poligona preizkusili svoje
vozniške sposobnosti in nadgradili svoje znanje, hkrati
pa spoznali odzivnost in obnašanje novih vozil v kritičnih

situacijah, kar jim bo zagotovo pomagalo tudi pri vožnjah
na treninge in tekme.
T. T.

7

8

Zgodilo se je ...
V decembru smo se člani društva LIvRA
povezali s strokovnimi delavkami Vrtca
Vransko in pripravili predstavo za otroke
z obdarovanjem. Osnovna ideja predstave
je bila nekomercialne narave – izogib decembrskemu blišču, potrošnji, dobrim
možem ipd. Na pretirano komercializacijo praznikov smo posebej pozorni, saj je
otrokom potrebno omogočiti kritično
vrednotenje komercialnih vplivov, s čimer
si razvijajo kritično mišljenje. Predstava
je tako scensko kot vsebinsko temeljila
na preprostosti, domačnosti in moralnih vrednotah, kot so smeh, veselje, prijaznost, sočutje. Nanje v letu 2018 nikar
ne pozabite. To vam želimo ustvarjalke
predstave: Maja, Laura, Polona, Branka in
Nuša.

ŠKRATJA DARILNICA

Povabljene otroke, ki se prireditve niso
udeležili, darilo čaka v pisarni Zavoda za
kulturo, turizem in šport Vransko v športni
dvorani.

LANI NA VSEH AKCIJAH 609, NA LETOŠNJI PRVI NA VRANSKEM 86 KRVODAJALCEV

Lani je žalsko območno združenje Rdečega križa (RK) v sodelovanju s občinskimi
organizacijami RK pripravilo 10 krvodajalskih akcij, ki se jih je skupaj udeležilo 609
krvodajalcev, kar je 39 manj kot leta 2016.

Letošnje prve, ki jo je na Vranskem v prostorih Kulturnega doma Vransko pripravil
Transfuzijski center Bolnice Celje in Občinska organizacija RK Vransko, se je udeležilo 86 krvodajalcev. Kot je povedal sekretar
območnega združenja Matjaž Črešnovar,
so bili z letošnjo prvo akcijo na Vranskem,
ki je potekala 18. januarja, zelo zadovoljni,
saj vemo, da število krvodajalcev po vsej
Sloveniji upada. Pri tem je potrebno povedati, da imajo tudi nekaj težav, saj delodajalci marsikje svojih zaposlenih ne pustijo
na odvzem krvi med delovnim časom.
Druga letošnja akcija bo v veroučni učilnici Župnije Polzela, in sicer 12. februarja, od 8. do 13. ure.
T. Tavčar

ZKTŠ
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70312121011| |703
M: 12
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210238
298749
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| 041
238919
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| 041 919 829
www. zkts-vransko.si
www. zkts-vransko.si
| zkts.vransko@siol.net
| zkts.vransko@siol.net
| zkts.vransko@gmail.com
| zkts.vransko@gmail.com

ABONMA 2017/2018
ZA ABONMA IN IZVEN

OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 17. februar 2018, ob 10.00

sobota, 17. februar 2018, ob 19.30

PIKA NOGAVIČKA IN GUSAR VAL - POTOVANJE
NA OTOK ZAKLADOV

Slawomir Mrožek
NA ODPRTEM MORJU

zabavna gledališka predstava

absurdna komedija

Zavod Enostavno prijatelji

Gledališka skupina KPD "Planina" Sele

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO

Smučanje v Avstriji 2018
Datum

Kraj

Cena odrasli

Cena otroci

3. 2. 2018

TURRACHER
HÖHE

47,00

32,00

3. 3. 2018

KATSCHBERG 47,00

32,00

Cene so v EUR.
Otroci letnik 2003 – 2011.
Minimalno število potnikov: 40

Prijave sprejemamo: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749 ali zkts.vransko@gmail.com
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Knjižnična stran

PRIREDITVE V FEBRUARJU:
• torek, 6. in 20. februar 2018, ob 10. uri v Našem domu: BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI DOMA
• torek, 20. februar 2018, ob 18. uri: PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM
• od 2. do 20. februarja 2018 v času odprtosti knjižnice: BUKVARNA
Vabljeni!

POTEPANJE PO MJANMARU
Matej Košir, geograf, svetovni popotnik in član
Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev
pod okriljem priznanih fotografov Arneta Hodaliča
in Iztoka Bončine, nam je v petek, 19. januarja 2018,
pripravil izvrstno vsebinsko in fotografsko prestavitev
Mjanmara, ki jo je podkrepil s tradicionalno glasbo in
nam s tem deželo še bolj približal. Dežela, ki je bila
desetletja izolirana od zahodnega sveta, je ohranila
neverjetno naravno in kulturno prvobitnost: čudoviti
in prijazni domačini, bogata kulturna dediščina,
globoka predanost naukom budistične vere,
neokrnjena narava. V sliki in besedi smo potovali
skozi kolonialno zapuščino pozabljenega raja, skozi
številne tržnice Yangona in vse do zlate budistične
pagode Švedagon. V osrednjem delu dežele – ob
jezeru Inle smo odkrivali življenje na vodi in v bližnjih
vasicah. V Mandalaju smo videli največji tikov most,
po reki Iravadi smo se zapeljali vse do izjemno
slikovitega Bagana, ki slovi po budističnih templjih
in vaškem življenju … Matej Košir nas je s svojo
predstavitvijo navdušil in v nas vzbudil skomine po
spoznavanju sveta.

Knjižne novosti
ODRASLI
• Follet, K.: Stebri zemlje, 1. del
• Brown, D.: Izvor
• Hunting, H.: Ožgana krila
• Meissner, S.: Bulvar hrepenenja
• Bannalec, J. L.: Življenje v rožnatem
• Deveraux, J.: Dekle iz Summer Hilla
• Martin, C.: Gora med nama
• Giles, K.: Odinovi volkovi
• Campbell, A.: Malopridnež v mesečini
• McCarthy, M.: Siloviti udarnik
• Jefferies, D.: Hčerka trgovca s svilo
• Lapena, S.: Par iz sosednje hiše

•
•
•
•
•
•

Valpy, F.: Ljubezen po francosko
Norton, N. J.: Mirnejše, lažje, srečnejše
D'Aprix S., C.: Gnezdo
Finn, A. J.: Ženska na oknu
Giordano R.: Tvoje drugo življenje se začne, ko se
zaveš, da imaš samo eno
Tudor, C. J.: Kreda

MLADINA
• Adamson, J.: Topsy and Tim
• Degnan, V. C.: Peter and wolf
• Pitts, S.: Peter the rabbit

11

URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. januar 2018
VSEBINA
JAVNI POZIVI
1. JAVNI POZIV političnim strankam, drugim organizacijam
občanov v občini Vransko in občanom za predlaganje
kandidatov za predsednika in člane občinske volilne
komisije ter njihove namestnike
2. JAVNI POZIV zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

JAVNI POZI VI
1. Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam
občanov v občini Vransko in občanom za predlaganje
kandidatov za predsednika in člane občinske volilne
komisije ter njihove namestnike
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)
občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter
njihovi namestniki.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik se
imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih
pravnikov. Ostali člani občinske volilne komisije in njihovi
namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih
organizacij občanov v občini ter občanov.
Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za obdobje 4 let.
Predsednik in člani občinske volilne komisije ter njihovi
namestniki ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo.
Občinska volilna komisija:
-skrbi za zakonitost volitev;
-potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in
sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
-določa volišča;
-imenuje volilne odbore;
-ugotavlja in razglasi rezultate glasovanja ter daje poročila o
izidu volitev;
-opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami;
-opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih
volitvah.
Pisne predloge z obvezno priloženim soglasjem kandidata
posredujte najkasneje do petka, 16. 2. 2018, na naslov: Občina
Vransko, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko ali oddajte osebno v
tajništvu občine.

1|S tr a n

Številka 73/2018
Instruktivni obrazec predloga in soglasja kandidata je na voljo v
tajništvu občine in na spletni strani občine, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/volitve-in-referendumi-2/
Številka: 012/2018
Vransko, 31. 1. 2018

Predsednica KMVIP
Ksenija Rovan Krivec l. r.

2. Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi 15. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vransko
(Uradne objave Občine Vransko, št. 70/2017) prijavite vse
morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali
poslovne prostore za leto 2018.
Zavezanci so dolžni pristojni službi občinske uprave posredovati
podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in v
istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom
oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih
prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo stavbnega
zemljišča.
Podatke vpišete na obrazec Prijava podatkov za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je na voljo v
tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ter na spletni
strani občine, na spletni povezavi http://www.vransko.si/zaobcane/vloge-in-obrazci/
Izpolnjen obrazec najkasneje do 28. 2. 2018 oddate osebno v
tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljete
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Posredovani podatki bodo upoštevani pri ažuriranju baze NUSZ
in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2018.
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo
prejeli, vam bo nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča za
leto 2018 odmerjeno na podlagi podatkov, s katerimi trenutno
razpolagamo oziroma so evidentirani v obstoječi bazi NUSZ.
Številka: 4261/2018
Vransko, 31. 1. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
DECEMBRSKO VZDUŠJE V VRTCU
Strokovne delavke smo se letos v decembru angažirale in
organizirale delo na malo drugačen način. Odprle smo vrata igralnic ter jih spremenile v različne delavnice. V likovno-tehnični delavnici so otroci spoznavali svetovne slikarje
ter se prepustili slikanju njihovih reprodukcij. Rokovali so
z različnim pravim orodjem; zabijali, žagali, vrtali, prepletali in brusili. V bralnici – klepetalnici so lahko otroci posegali po različnih slikanicah, prisluhnili kratkim zgodbam,
se sproščali ali pa malo poklepetali. Iz praznične kuhinje je
vsak dan zadišalo nekaj drugega, npr. ajdovi žganci, ajdovi
piškoti in zdrava frutabela. Otroci so pomagali, se poučili o
pripravi omenjenih jedi ter se na koncu seveda posladkali.
V glasbeno-plesni delavnici smo prepevali, rokovali z glasbili, se preizkusili v karaokah in plesu. Hodnik smo prepletli z
NTC-mrežami ter jih popestrili z »žehto« perila in matematičnimi nalogami. Razgibovalnica je bila otrokom ves čas
na voljo, da so se preizkusili v raznih gibalnih spretnostih,
se »kepali«, »drsali«, uživali v »žogariji«, spoznavali duhove
in podobno. V igralnici so lahko otroci segali po različnih igračah, se igrali, sestavljali, raziskovali in se družili. Otrokom
je ta način dela omogočal, da so se na svojem močnem področju izživeli. Organizirale smo tudi delavnice za izdelavo
voščilnic ter okraskov, brez katerih v decembru ne gre. Veliko smo se družili, si ogledali nekaj kakovostnih risank ter
plesali na klasično glasbo.

Zajeli smo vsa področja kurikuluma, pazili na kakovost in
pestrost dejavnosti. Otroci so neizmerno uživali v decembrskih dneh, saj so bili igrivi, motivirani, ustvarjalni in vedno
nasmejani.
Branka in Polona

PRAZNIČNI DECEMBER V ODDELKU 2–3
Za nami je mesec december, ki je prazničen, čaroben in
poln presenečenj. Tako je bilo tudi v našem oddelku. Že
kar na začetku meseca nas je razveselil sneg. Brž smo se
odpravili ven in se naužili snežnih radosti.

smo preživeli ob igranju, petju in plesu. Gosta smo pogostili s čajanko. Ob tej priložnosti se mu zahvaljujemo za obisk.
Otroci skupine 2-3 s Katjo in Matejo

Poleg skupnih dejavnosti, ki so potekale na nivoju celotnega
vrtca (izdelava okraskov in voščilnic, glasbeno-plesne dejavnosti, gibalne, likovne dejavnosti, plesi v telovadnici …),
smo si praznično vzdušje v skupini še dodatno popestrili.
Z vejami, ki smo jih nabrali med sprehodom v gozdu, smo
okrasili igralnico, da smo lahko še vsakodnevno uživali v
čarobnosti.
Zatemnili smo prostor in v igralnici pripravili čisto pravi
kino. Da pa je bilo vzdušje kot v pravem kinu, smo pripravili
tudi kokice.
Obiskal nas je dedek našega dečka, g. Goti Ferme. Predstavil nam je naše narodno glasbilo – harmoniko. Dopoldan

TINE IN BINE NA BRALNI NOČI
Na zasnežen decembrski večer, 13. v mesecu, smo na Osnovni
šoli Vransko-Tabor organizirali bralno noč za učence 3. in 4.
razreda.

nje, se čudili zanimivim barvam, ki se na Finskem pojavljajo, kadar je polarni sij, spoznali glavno mesto Helsinki ter videli, da tudi
Božiček, prav tako kot Tine in Bine, domuje na Finskem.

Bralne noči se je udeležilo 23 učencev.

V drugi delavnici so učenci v skupinah pisali domišljijsko zgodbo
o tem, kako sta Tine in Bine potovala k Božičku. Vsaka skupina
je izžrebala, kakšno prevozno sredstvo sta uporabila, koga sta
srečala na poti, čudežni predmet, ki se pojavlja v zgodbi ter kakšno je domovanje Božička. Vse te elemente so morali učenci vključiti v zgodbo.

Učenci so morali za vstopnico na bralno noč prebrati eno knjigo
iz zbirke Tine in Bine, zapisati najbolj zanimivo poved in to poved
tudi ilustrirati. Če so nalogo uspešno opravili, so dobili možnost
sodelovanja na bralni noči. Naloga ni bila preveč težka in učenci
so jo z veseljem opravili.
Na bralni noč so učenci najprej spoznali deželo Finsko, iz katere
prihajata Tine in Bine. Spoznali so njihove običaje, kot so savna-

Nastale so zanimive domišljijske zgodbe, ki si jih lahko preberete
na: http://www.os-vransko.si/za-starse/tine-in-bine-na-bralni-noci.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
V tretji delavnici so učenci izdelali božičke, jelenčke in snežake
ter jim dodali Tinetove in Binetove značilnosti: očala, velika
usta in zobe ter krompirjev nos.
Za dobro počutje tretje- in četrtošolcev so skrbele štiri osmošolke, in sicer Ajda, Jana, Lucija in Saša, ki so s pomočjo
gospe Maje Jerman za posladek
ob večerji pripravile mafine in sladko vročo čokolado.
Po delavnicah in večerji je bil
čas za zaslužen počitek. V
knjižnici so si učenci izbrali svoje
kotičke, kjer so nato spali, pripravili blazine ter se pripravili na
spanje. Naslednji dan jih je namreč čakal pouk in dolg delovni
dan.
Katja Brezovnik in
Polona Vodičar

VSAJ EN DAN ZA PLES
Učenci od 1. do 9. razreda so se preizkusili v različnih skupinskih plesih,
ki so jih ob koncu kulturnega dneva
predstavili tudi staršem na nastopu v
naši športni dvorani.
Prvošolci so v svojem plesu predstavili snežaka.
Drugošolci so s skladbo Gunga Gunga
skupine Čuki predstavili kosmatega
moža, ki je rad spal v jami.
Tretješolci so v plesu oponašali ples
čebel in skupaj z delom četrtošolcev
zaplesali na pesem Zum zum zum Romane Kranjčan.
Drugi del četrtošolcev je zaplesal na
zimski Pancer Tanz skupine Čuki.

Zadnjo sredo pred božično-novoletnimi prazniki, 21.12. 2017, smo na naši šoli organizirali celostni kulturni dan z naslovom Dan za ples. Kulturni dan smo izvedli v
sodelovanju s Plesno šolo Plesno mesto ter njihovimi učitelji plesa.

Petošolci se bolje počutijo, kadar
plešejo, zato so plesali na pesem Better when i`m dancing Megan Trainor.
Šestošolci so si v pesmi Ex` s & Oh` s
pošiljali plesne poljubčke in objemčke.
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Sedmošolci so vsak v svojem svetu. Oni hočejo imeti klavir in psa, zato so zaplesali na
rap komad Nipkeja z naslovom Nihče me ne razume.
Osmo- in devetošolci so zaplesali na moderne tuje ritme in skladbo Mama (Jonas Blue
& William Sage).
Nekajkrat so zaplesale tudi večje skupine učencev iz več razredov skupaj. Nekateri
razredi so se namreč naučili dva plesa.
Učenci vseh razredov so zelo aktivno sodelovali pri plesu in na nastopu zavzeto pokazali koreografije, ki so se jih naučili v eni šolski uri.
Nastop učencev naše šole so popestrili plesalci Plesnega mesta, ki so nam prikazali
različne plesne zvrsti. Med drugimi sta zaplesala tudi Evelin Arh in Blaž Rus. Evelin
je nekdanja mladinska svetovna prvakinja v rock’n’rollu in skupaj z Blažem mešata
štrene najboljšim.
Kulturni dan Dan za ples je bil odličen zaključek koledarskega leta in lepa popotnica v
prihajajoče praznike.
Učenci in učitelji smo sklenili, da si takšnih dni v prihodnosti želimo še več.

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Na predzadnji šolski dan v koledarskem letu 2017 smo zaznamovali prihajajoči praznik dan samostojnosti in enotnosti.
Prireditev so povezovali učenci osmega in devetega razreda, in sicer Lucija Klemen, Ana Pečovnik, Filip Pikš in Luka
Kajbič, ki so skozi prireditev prikazali različne narodne simbole. Še posebej so se ustavili pri vodi, ki je predstavljena
tudi v grbu Slovenije. Recitirali so pesmi, ki govorijo o vodi.

Učenci dramskega krožka pod mentorstvom Danijele
Jeršič in plesnega kluba pod mentorstvom Mateje Jeler so
pripravili dramatizacijo zgodbe Mamica Dravica, v kateri se
prepletata igra in ples.

Prireditev so popestrili tudi člani
šolske folklore
pod
vodstvom
Brede Čvan.
Tudi pevski zbor pod mentorstvom Vanje Govek je predstavil pesem, ki govori o vodi. Pevski zbor so spremljala
Orffova glasbila in deklamacija.

Kot gostje so
se nam ob zaključku prireditve
pridružile članice
glasbene skupine
Žuže, ki so nas svojimi glasbili in petjem popeljale v praznični čas.
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PRAVLJIČNO POD KOSTANJI IN »KOLO SREČE ZA JABOLKO RDEČE«
Na Osnovni šoli Vransko-Tabor že vrsto let deluje kuharsko-vrtnarski krožek, pri katerem se
učenci učijo pridelovati in pripravljati hrano
ter spoznavajo, da je odnos do narave ključen
za prihodnje rodove.
Ker želimo na šoli čim več svežega sadja in
zelenjave pridelati sami, bi radi v njeno okolico posadili sadna drevesa. V ta namen smo ob
javnem dogodku na Vranskem »Pravljično pod
kostanji«, ki je bil v petek, 15. 12. 2017, in ki ga
vsako leto organizira literarno društvo LIvRA,
z otroki postavili stojnico, s katero smo zbirali
sredstva za nakup sadnih dreves. Na stojnici
smo pekli vaflje, kolačke in kuhali vročo čokolado. Postavili smo kolo sreče, na katerem je
bilo možno z malo sreče zadeti lepa darila,
učiteljice prvih razredov pa smo brale zanimivo in nenavadno pravljico z naslovom Maček
Mačkursson. Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki
so sodelovali pri tem dogodku, prispevali nagrade za kolo sreče, prostovoljne prispevke ali
kakor koli drugače pomagali pri izvedbi.

Zbrane prostovoljne prispevke bomo namenili za jabolčni drevored za prihodnje rodove, ki ga bomo s pomočjo učencev in staršev spomladi nasadili
v okolico šole.
Mentorici kuharsko-vrtnarskega krožka Nataša Pečovnik in Maja Jerman

KRONIKA, REVIJA O SLOVENSKI KRAJEVNI ZGODOVINI
Konec lanskega leta je izšla tematska revija Kronika (http://kronika.
zzds.si/), ki obravnava zgodovino Spodnje Savinjske doline.

• Ignacij Voje: Savinjčan Gregor Čremošnik –
raziskovalec Balkana

Cena revije v prosti prodaji je 15,00 EUR. Dobite jo v pisarni Zavoda
za kulturo, turizem in šport Vransko v športni dvorani.

• Peter Zimmermann: Generalmajor Friderik
Širca: vojaška biografija (Miha Šimac)

V reviji so objavljeni naslednji prispevki:

Več o vsebini številke si lahko preberete na
povezavi: http://kronika.zzds.si/

• Julijana Visočnik: Antični prebivalci Spodnje Savinjske doline ali
kdo se skriva za imeni na epigrafskih spomenikih
• Igor Sapač: Grad in dvorec Ojstrica. Stavbnozgodovinski oris
• Boris Golec: Starejša uradovalna slovenica iz Spodnje Savinjske
doline
• Jure Volčjak: Spodnjesavinjska dolina v vizitacijskih zapisnikih
goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa
• Boris Golec: Sledovi Valvasorjev v Spodnji Savinjski dolini
• Med romancami na gradu Ojstrica in umobolnico v Novem Celju
• Karmen Kreže: Skromen mož velikih dejanj: Janez Hausenbichler
• Uroš Herman: Dogajanje na Celjskem v letih 1917–1918 s posebnim
ozirom na delovanju celjskih liberalcev
• Blaž Podpečan: Spominsko gradivo Olge Repnik kot vir za
zgodovino Polzele z okolico v prvi polovici 20. stoletja
• Uroš Herman: Kako je Sv. Pavel pri Preboldu stopal v socializem
• Damir Žerič: Nekoč je bila Tekstilna tovarna Šempeter
• Hana Habjan: Zgodba treh bork: Mete, Ivanke in Nade. Spor pri
preimenovanju šole v Grižah leta 1969
• Božena Hostnik, Vito Hazler: Hmeljske sušilnice v Spodnji
Savinjski dolini
• Matija Zorn: Poplave – stalnica v Spodnji Savinjski dolini
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Iz življenja društev / Iz življenja župnije
OBČNI ZBOR PGD LOČICA PRI VRANSKEM
V soboto, 13. 1. 2018, smo člani PGD Ločica pri Vranskem imeli svoj letni občni zbor. Letošnji občni zbor je bil malo drugačen kot lani, saj je letos volilno leto. Kot v marsikaterih
društvih je tudi v našem društvu prišlo do sprememb v vodilnih organih. Vodenje našega gasilskega društva sta predala
nadaljnjemu vodenju predsednica Jasmina Bolte nasledniku
Jerneju Vadlanu, poveljnik Ivan Urankar pa je predal svojo
funkcijo Antonu Urankarju.
S svojim obiskom so nas počastili tudi delegat GZ Žalec Ivan
Kotnik, župan Občine Vransko Franc Sušnik, občinski poveljnik Vladimir Reberšek in člani sosednjih gasilskih društev.
Članice in člani PGD Ločice pri Vranskem se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se odzvali povabilu. Ob tej priložnosti pa
bi se še posebej radi zahvalili dosedanji predsednici Jasmini
Bolte in dosedanjemu poveljniku Ivanu Urankarju za prizadevnost v društvu, uspešno vodenje ter potrpljenje z nami.
NA POMOČ!
gasilke in gasilci PGD Ločica pri Vranskem

TRIJE KRALJI NA VOLOGI IN KALEH
Trije kralji po domovih hitijo,
blagoslov in mir vsem želijo,
obenem pa prosijo za dar za ljudi,
ki v misijonih jih revščina huda teži.
Čeprav so bile počitnice in bi lahko otroci posedali pred
televizijo in računalnikom, so zbrali dovolj poguma in dobre
volje ter se odpravili od hiše do hiše. Prinašali so sporočilo,
da se je ljubezen znova rodila, da je med nas prinesla mir in
pogum. Ljudje so se prijazno odzvali in naše kolednike obdarovali tudi s sladkobami, ki so si jih privoščili ob koncu akcije. Vsem se lepo zahvaljujemo in naprošamo za pomoč tudi
prihodnje leto.

NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH - TRIKRALJEVSKA AKCIJA 2017/18
Kot že vrsto let so se naši otroci tudi letos v župniji Vransko
pridružili tisočim kolednikom v sosednjih državah (Avstrija,
Nemčija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, del Italije, Poljska,
Slovaška, Belgija …) v Trikraljevski akciji 2018. Ljudem so
na domove ter v dom starejših prinašali veselje, blagoslov,
voščilo ob novem letu, predvsem zdravja in osebne sreče.
S tem nesebičnim dejanjem ste otroci - koledniki in vsi, ki
ste jih z veseljem sprejeli, pomagali našim misijonarjem, ki
delujejo v misijonih in prosijo za pomoč pri gradnji šolskih
poslopij, pri opremljanju prostorov v šolah, zdravstvenih domovih, pastoralnih centrih, za ureditev dvorišč, igrišč …
Hvala vam!

Ne spreglejte
OPOZORILO UPORABNIKOM KURILNIH NAPRAV NA MOŽNE PREVARE NEKATERIH
DIMNIKARSKIH DRUŽB
Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
(OZS) je prejela več opozoril, da nekateri dimnikarji ne upoštevajo proste izbire dimnikarske družbe. Tako nekateri dimnikarji vsiljujejo storitve po telefonu in hodijo na dom uporabnikov, kljub temu da jih uporabnik do 30. 6. 2017 ni izbral.
Zastrašujoče je, da gre pogosto za starejše občane, ki se
težko upirajo tovrstnim pristopom. Uporabnike celo zavajajo, da prejšnjega dimnikarja ni več, da so oni edini pooblaščeni ali da celo sodelujejo s prejšnjo dimnikarsko družbo.
Po mnenju sekcije dimnikarjev zakon očitno posamezniki
razumejo kot podlago za prodajo pozitivnih zapisnikov, ne
da bi za to kar koli storili, še manj pa opozorili uporabnike na morebitne nevarnosti. »Upravičeno trdimo, da je to
posledica sporne zakonske ureditve, nedelovanja državne
evidence, nedefiniranega postopka izbire ali zamenjave
dimnikarske družbe, nedelovanja strokovnega nadzora in
podeljevanja licenc ali dovoljenj brez preverjanj. Koncesijski
sistem naj bi bil ukinjen zaradi anomalij in administrativnih
ovir. Kako je potem mogoče, da tržni sistem omogoča tako
škodljive prakse na škodo uporabnikov in zahteva tolikšno
administracijo, ki vodi v dodatne stroške? Zakon določa tudi
dodatno obvezno usposabljanje, o katerem pa po enem letu
še vedno ni govora,« menijo v sekciji dimnikarjev.
Dogaja se celo, da inštalater po vgradnji kurilne naprave kar
sam, brez vednosti uporabnika, naroči obvezni dimnikarski pregled pri svojem dimnikarju. Uporabnik ne ve, koliko
je za to storitev plačal inštalaterju, pogosto tudi ne prejme
zapisnika, prejme pa ga na primer distributer zemeljskega plina. V takih primerih se zapisnik izda celo na daljavo, zapisnik
pa je v osnovi izdan na željo in za potrebe inštalaterja. In to
kljub temu da uporabnik tega dimnikarja ni izbral. Za neodvisno povratno informacijo o stanju naprav mora svojega

dimnikarja naročiti uporabnik sam, da bo deloval v interesu
uporabnika. »Zato bodite pozorni, kaj podpisujete, če inštalater z montažo ponuja tudi dimnikarski pregled po vgradnji
in če inštalater dimnikarski pregled po vgradnji naroča brez
vaše vednosti svojemu dimnikarju,« opozarja sekcija. V takih
primerih gre zelo verjetno za zlorabo in kršitev zakona.
Pri tem ne smemo pozabiti, da gre za dimnikarje in dimnikarske družbe, ki so jim upravne enote podelile licence
in dovoljenja brez resnega preverjanja in zgolj na podlagi
papirjev. Ker niso vsi dimnikarji takšni, v sekciji dimnikarjev
menijo, da je zakon povzročil, da bodo tudi dobre in poštene
dimnikarske družbe povsem neupravičeno tarča tovrstnih
očitkov. To pa vpliva na poslovanje in dobro ime družb,
lah-ko pa gre za poskus uničenja zdravega jedra v dimnikarstvu. Posledice eksperimentalne nove ureditve bomo občutili državljani neposredno.
Na anomalije v Uredbi je sekcija 4. 12. 2017 ponovno opozorila Ministrstvo za okolje in prostor, Vlado RS, predstavnike
koalicije, ministre in Službo Vlade RS za zakonodajo še pred
sprejetjem Uredbe. Uredba v pripravi te probleme lahko
dodatno poglobi, lahko pa jih tudi reši. Zato ključne anomalije ponovno izpostavljamo: nerešen konflikt interesa
med povezanimi osebami, nedefiniran strokovni nadzor nad
dimnikarji, problem pravil stroke, nedefinirana izbira/menjava dimnikarske družbe ter pomanjkljivo opredeljene naloge
inšpekcij (z možnostjo zlorab ali za vodenje neupravičenih
postopkov in iskanje pravnih praznin).
Sekcija ponovno poudarja, da je bila odgovornost z ukinitvijo
koncesij na pobudo ministrstva in nekaterih »iniciativ« prenesena na uporabnike, ki so sedaj izpostavljeni nepoštenim
praksam ter prodaji pozitivnih zapisnikov. V sekciji na navedeno opozarjajo že od začetka priprave novega zakona.

Primera požara stavbe v letu 2017 zaradi neustreznih odmikov gorljivih materialov od dimnika (Vir: Gasilska brigada Maribor)

GOZDARSKA ZADRUGA VRANSKO z. o. o.
Vransko 16 a, 3305 Vransko
Vse dodatne informacije na tel:
(03) 700 12 30, 041 718 315

Nudimo vam:
•

odkup lesa na kamionski cesti in na panju po
konkurenčnih cenah
• prevoz lesa

Odkupljen les plačamo v dogovorjenem roku!
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Ne spreglejte
POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. NOVEMBROM IN 15. JANUARJEM 2018
Dogodki:
V petek, 17. novembra, je potekalo srečanje mentorjev mladine GZ Žalec, ki je bilo na kmetiji Razgoršek na Pepelnem,
kjer so pregledali in ovrednotili delo mladine v letu 2017 in
dorekli smernice v letu 2018. Udeležilo se ga je 40 mladinskih
mentorjev.
V soboto, 18. novembra, so članice GZ Žalec organizirale
strokovno ekskurzijo. Ogledale so si hidroelektrarno Vrhovo, grad Rajhenburg, vinsko klet Resnik, obiskale so tudi
Poklicno gasilsko enoto Krško.
V nedeljo, 19. novembra, je potekala delavnica za bolničarje
Gasilske zveze Žalec, na kateri je sodelovalo 33 bolničarjev.
V soboto, 25. novembra, je potekalo srečanje mladine GZ
Žalec, ki se je zaključilo z veselim kopanjem v Thermani
Laško. Na srečanju je bilo preko 270 mladih iz GZ Žalec.
V četrtek 30. novembra, je v Žalcu potekal posvet veteranov
Savinjsko-Šaleške regije.
V soboto, 2. decembra, so v GZ Žalec organizirali strokovno
ekskurzijo za člane organov na Notranjsko. Prav tako je tega
dne potekalo gasilsko tekmovanje moških ter ženskih desetin v spajanju sesalnega voda, organizator PGD Letuš je najboljšim ekipam podelil pokale.
Vetrolom, ki je v sredini decembra prizadel večino Slovenije, ni prizanesel tudi naši dolini. Gasilci Gasilske zveze Žalec
so bili na terenu od zgodnjih jutranjih ur, skozi ves dan, vse
tja do večera, ko so odpravili večino posledic, ki jih je povzročil močan veter. Najbolj prizadeto je bilo območje Dobrovelj, kjer je bila večina cest neprevoznih. Gasilci 17 gasilskih društev z območja Gasilske zveze Žalec so s cest na območju doline ta dan odstranili preko 80 dreves ter pomagali
pri sanaciji 63 objektov, ki jim je veter odkril strehe, pri tem
so opravili okoli 770 prostovoljnih ur dela.
Razen tega se je 20 gasilcev Gasilske zveze Žalec v torek,
ko je bilo najhuje, s štirimi vozili in dodatno avtolestvijo,
odpravilo pomagat gasilcem v Zgornjo Savinjsko dolino, od
koder so že dopoldne zaprosili za dodatno pomoč, saj sami
niso več bili sposobni obvladovati razmer na terenu.
V četrtek, 14. decembra, je ministrica za obrambo Andreja Katič na sprejem pripadnikov sil za zaščito in reševanje,
ki so v letu 2017 dosegli odmevne mednarodne rezultate,
povabila tudi mladinke PGD Andraž nad Polzelo, saj so na
letošnji gasilski olimpijadi v Avstriji zasedle odlično tretje
mesto. Na sprejem so jih pospremili mentorja David Krk in
Iztok Drobež, predsednik PGD Andraž nad Polzelo David Zabukovnik, predsednik GZ Žalec Edvard Kugler ter predsednik
sveta Savinjsko-Šaleške regije Janko Žuntar. Na sliki sta tudi
v. d. predsednika GZS Janko Cerkvenik in poveljnik GZS Franci Petek. Ministrica je zbranim, mednarodno uspešnim pripadnicam in pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč,
iskreno čestitala ter se jim zahvalila za vse napore in prizadevanja, ki jih vlagajo v učinkovito pomoč ob nesrečah ter
v pomoč sočloveku v stiski. Izrazila jim je svojo podporo ter
jim zaželela vse dobro v letu 2018. Vsi zbrani, tako gasilci kot
pripadniki ostalih javnih služb, pa tudi naše mladinke, so s
svojim delom in uspehi znova dokazali, da gre nanje še kako
računati, tudi takrat, ko ni samo prijateljsko merjenje moči,
ampak je potrebno resno delo, s katerim rešujejo življenja
ter imetje in poskrbijo za varen danes in jutri.
V četrtek, 11. januarja 2018, so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Andraž nad Polzelo prevzeli novo podvozje vozila
Mercedes-Benz 1530AF 4×4, katerega nadgradnjo v gasilsko

vozilo AC 24/50 bo opravilo podjetje Gasilska vozila Pušnik.
V petek, 12. januarja 2018, se je v prostorih PGD Braslovče
pričel prvi tečaj v GZ Žalec v letošnjem letu, tečaj za gasilce
pripravnike.
V soboto, 13. januarja 2018, so v Vrbju potekali zaključni praktični izpiti na tečaju za operativnega gasilca. Tečajniki so
opravili zadnji preizkus pred pridobitvijo čina gasilec. Pridobljeno znanje tečajnikom omogoča vključitev v operativno
enoto v svojem društvu z vsemi pravicami in dolžnostmi.
V torek, 28. novembra 2017, je bila v dvorani Jakličevega
doma v Dobrepolju slovesnost ob 120-letnici izhajanja Gasilca,
glasila slovenskih gasilcev. Priložnostne slovesnosti so se razen številnih gasilcev iz vse Slovenije udeležili tudi ministrica
za obrambo RS Andreja Katič, generalni direktor Uprave RS
za zaščito in reševanje Darko But, poveljnik Civilne zaščite
RS Srečko Šestan, glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Milivoj Dolščak, v.
d. predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in
poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek. Na prireditvi so podelili priznanja tudi rednim dopisnikom glasila, med
drugimi tudi članoma naše gasilske zveze, Franciju Čretniku in Sabini Sorčan, ki s svojim delom znatno pripomoreta
k vsebini revije Gasilec, saj vse leto s strokovnimi ter povezovalnimi vsebinami nagovarjata tako bralce kot tudi širšo
slovensko javnost.
Gasilska zveza Žalec se jima zahvaljuje za dosedanje prispevke ter jima čestita ob prejetem priznanju.
Razpored občnih zborov PGD v GZ Žalec:
13. 1. 2018 ob 19.00 PGD Trnava
13. 1. 2018 ob 18.00 PGD Zabukovica
13. 1. 2018 ob 19.00 PGD Ločica pri Vranskem
13. 1. 2018 ob 19.00 PGD Dobriša vas-Petrovče
20. 1. 2018 ob 19.00 PGD Loke
20. 1. 2018 ob 18.00 PGD Letuš
20. 1. 2018 ob 18.00 PGD Kasaze-Liboje
27. 1. 2018 ob 18.00 PGD Vransko
27. 1. 2018 ob 19.00 PGD Ložnica
3. 2. 2018 ob 18.00 PGD Braslovče
3. 2. 2018 ob 19.00 PGD Drešinja vas
3. 2. 2018 ob 19.00 PGD Kapla-Pondor
3. 2. 2018 ob 18.00 PGD Velika Pirešica
10. 2. 2018 ob 18.00 PGD Polzela
10. 2. 2018 ob 19.00 PGD Grajska vas
10. 2. 2018 ob 18.00 PGD Griže
10. 2. 2018 ob 19.00 PGD Zavrh pri Galiciji
10. 2. 2018 ob 19.00 PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
17. 2. 2018 ob 18.00 PGD Dobrovlje
17. 2. 2018 ob 19.00 PGD Ločica ob Savinji
17. 2. 2018 ob 18.00 PGD Gotovlje
17. 2. 2018 ob 18.00 PGD Arja vas
24. 2. 2018 ob 18.00 PGD Žalec
24. 2. 2018 ob 19.00 PGD Levec
24. 2. 2018 ob 18.00 PGD Tešova
24. 2. 2018 ob 18.00 PGD Andraž nad Polzelo
24. 2. 2018 ob 18.00 PGD Parižlje-Topovlje
3. 3. 2018 ob 19.00 PGD Ojstriška vas-Tabor
3. 3. 2018 ob 19.00 PGD Gomilsko
3. 3. 2018 ob 18.00 PGD Vrbje
3. 3. 2018 ob 19.00 PGD Ponikva pri Žalcu
3. 3. 2018 ob 18.00 PGD Šempeter v SD
Prispevek pripravil:
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Ne spreglejte

SISTEM CERTIFICIRANIH PRVIH POSREDOVALCEV V GZ ŽALEC
Gasilci želimo, da bi preživelo čim več ljudi, ki se jim nepričakovano zaustavi srce, zato si prizadevamo, da bi skrajšali čas od nastanka srčnega zastoja do prihoda prve pomoči. Najbolj učinkovita je pomoč najbližjih, zato smo tudi
na našem območju začeli uresničevati idejo vzpostavitve sistema certificiranih prvih posredovalcev (v nadaljevanju
PPO).
Kot nosilci sistema PPO smo med najprimernejšimi tudi gasilci, ki smo dobro organizirani, imamo urejen sistem obveščanja in sredstva zvez, smo dokaj dobro opremljeni, izjemno pomembno pa je tudi dejstvo, da imamo svoje enote
v večini naselij. Zaradi tega je naš dostopni čas do bolnika zelo kratek. Naloga pristojne enote za nudenje prve pomoči
(NMP) pa je, da enote PPO dobro usposobi, saj bodo le tako pravilno oskrbele življenjsko ogrožene osebe. Tako se
je 20. 12. 2107 v Vrbju in 23. 12. 2017 v Gotovljah izvedlo preverjanje znanja za pridobitev licence za gasilce, ki imajo
opravljen tečaj za bolničarja. Iz GZ Žalec - GPO Žalec se je preverjanja udeležilo 50 tečajnikov, ki so pokazali svoje tako
teoretično kot praktično znanje.
Aktiviranje enote PPO
Ko bo vzpostavljen tudi ustrezen sistem obveščanja in aktiviranja enot PPO, bo ob prejetem klicu na 112 regijski center za obveščanje (ReCO) istočasno poleg enote NMP Celje aktiviral tudi lokalno prostovoljno gasilsko enoto. ReCO
bo takoj po aktiviranju enote NMP in enote PPO obvestil kličoče, da bodo prišli prvi posredovalci, ki bodo bolniku do
prihoda enote NMP pomagali in s tem znatno izboljšali možnosti preživetja ter hkrati zmanjšali posledice.
Razlogi za aktiviranje enote PPO
Glede na dosedanjo usposobljenost bodo enote PPO aktivirane v naslednjih primerih:
• intervencija pri srčnem zastoju
• intervencija zaradi tujka v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti
• intervencija pri hudi zunanji krvavitvi
Sistem PPO ne pomeni zamenjave ali prevzema operativnih nalog ekip NMP, temveč le dodatno pomoč in podporo
z namenom zagotovitve uspešnejšega preživetja bolnika, kjer bodo enote PPO tvorno sodelovale z ekipami NMP.
Prispevek pripravil:
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta, tasta, dedka in pradedka

Jakoba Vražiča iz Jeronima 50
(Novakovega Jaka iz Prosivnika)
se iskreno zahvaljujemo za nesebično pomoč vsem, ki ste nam kakor koli pomagali v
težkih trenutkih, posebej dr. Pavli Rode-Zalokar za zdravniško pomoč ob vsakem času,
sestri Jasni, patronažnima sestrama Marti in Anici ter gospe Mariji Brišnik.
Zahvaljujemo se g. župniku za opravljen obred, pevcem za lepo odpete pesmi, gospe
Šalamon za govor, trobentaču in pogrebni službi Ropotar.
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za tolažilne besede, stiske rok, darovano cvetje, sveče,
svete maše ter za vse darove, ki ste jih nesebično prispevali.
ŽALUJOČI VSI NJEGOVI
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Ne spreglejte
KAJ LAHKO PRISPEVAMO K OHRANJANJU OKOLJA IN S TEM POGOJEV
ZA OBSTOJ ČEBEL?
Kaj lahko vsak posameznik naredi za čebele in kako lahko
vsi skupaj pomembno prispevamo k ohranjanju okolja in s
tem pogojev za obstoj čebel?
Težko pričakovana razglasitev svetovnega dne čebel in
prvo praznovanje, ki ga bomo zaznamovali in praznovali letos 20. maja, nas navdaja z velikim veseljem. Svetovni dan
čebel pa nas poleg velike prepoznavnosti opominja in nam
nalaga odgovornost do čebel in ostalih opraševalcev, ki so
zelo občutljivi na spremembe v okolju in jih zato upravičeno
imenujemo indikator čistega okolja. Zavedati se moramo,
da smo ravno ljudje tisti, ki s svojim obstojem in delovanjem
lahko poskrbimo, da bodo čebele in ostali opraševalci še naprej opravljali svoje osnovno poslanstvo, to pa je opraševanje rastlin. Predvsem je naša naloga, da prav vsak posameznik
po svojih močeh prispeva k ohranjanju okolja in s tem tudi
našim zanamcem zagotovi pogoje za življenje. Ne smemo
dopustiti, da nas naš notranji pohlep žene v nepremišljena
dejanja, ki dolgoročno ogrožajo živalske vrste, kamor sodijo
tudi čebele. Verjetno se niti ne zavedamo, da s takšnimi dejanji ogrožamo tudi sebe. Postavlja pa se vprašanje, kako lahko vsak od nas prispeva k ohranjanju okolja. Nekateri boste
znali zelo hitro odgovoriti, da en sam tako ali tako ne more
ničesar spremeniti. Ste že slišali za tisti znameniti rek, ki ga
je nekoč izrekel Dalai Lama: »Če mislite, da ste premajhni,
da bi lahko kaj spremenili, poskusite zaspati s komarjem v
sobi.« Zato je pomemben prav vsak posameznik, prav vsak
šteje. Več nas bo, večji bodo premiki. Za vse, ki verjamete,
da je svet lahko lepši, smo pripravili nekaj predlogov, ki so
primerni tako za posameznike kot tudi za večje skupnosti.
Kako lahko vsi skupaj pomagamo?
Čebelam lahko pomagamo s sajenjem medovitih rastlin,
predvsem avtohtonih. K temu lahko pripomore vsak od nas
in tako čebelam pomaga preživeti. Na svoj cvetlični in zelenjavni vrt, na balkone in v cvetlične lončke posadimo medovite rastline, lokalne oblasti pa jih lahko sadijo na javnih
površinah. Te rastline dajejo čebelam medičino in cvetni
prah, nas pa bodo razveseljevale s cvetjem in svojo lepoto.
Izbrati moramo le prave sorte, tako da bomo prijetno združili s koristnim, da bo torej lepo za naše oko in koristno za čebele.
Katere medovite rastline, ki privabljajo čebele, lahko posadimo na domačem vrtu in na javnih površinah?
Pomembnejše rastline za čebele so: leska, zvončki, trobentice, žafrani, vrbe, telohi, rese, divja češnja, vse začimbnice
in dišavnice, vse sadno drevje, oljna ogrščica, akacija, lipa,
javor, kostanj, sončnica, ajda, facelija in druge. Precej je tudi
rastlin, ki jih gojimo kot okrasne in so prav tako koristne za
čebele. S sajenjem avtohtonih in okrasnih cvetočih rastlin lahko precej pripomoremo k ohranitvi čebel. Na svoje vrtove
sadimo medovite trajnice, kot so: skalni grobeljnik, avbrecija, zvončnica, nageljčki, plamenka, grenik, teloh, jesenska
astra, rudbekija, orlica, srčki, potonika, plahtica, ivanjščica,
lilija, maslenica, ostrožnik, ameriški slamnik, rman, jetičnik,
jesenska anemona, kamnokreč, šmarnica, krvomočnica,
hosta, hermelika, homuljica, jeglič, netresk in številne druge.
S primerno zasaditvijo bo naš vrt zažarel v prelepih barvnih
odtenkih, čebele pa bodo na njem pridno nabirale medičino in cvetni prah. Poleg okrasnih rastlin so zelo medovite
vse začimbnice in dišavnice, ki jih je prav tako koristno imeti
na vrtu. To so predvsem žajbelj, origano, bazilika, vse vrste
met, hermelika, timijan, pelin, melisa in številne druge. Če
imamo na vrtu veliko prostora, lahko zasadimo večje medovito grmičevje in drevesa, ki nam ne bodo samo popestrila

okolice doma, ampak bodo privlačna tudi za čebele. Od grmov lahko sadimo dišeče vrtnice, lešnike, ribez in kosmulje,
vse vrste vrb oziroma mačic, liguster, hibiskus, vse vrste drenov in kovačnikov ter druge. Od dreves pa lipo, divjo češnjo,
pravi in divji kostanj, evodijo, japonsko soforo, cigarovec,
tulipanovec, amorfo, gledičijo ter seveda številne druge. Z
avtohtonimi rastlinami je mogoče urediti vrt, ki bo prijazen
do čebel, saj bodo v njem vedno našle nekaj paše, hkrati pa
nam bo v lep okras in ponos.
Ureditev okolice z medovitimi rastlinami
Najbolje je grede oblikovati po robovih parcel in objektov in
ne na sredini zelenic. To je eno od pravil vrtnarskega oblikovanja. Posebej urejen videz dosežemo tudi z ureditvijo roba
grede, tako da ločimo samo gredo z robom od zelenice. Če
bomo sadili povečini domače avtohtone medovite rastline,
posebnih zahtev glede priprave tal ni, v kolikor pa bomo
posadili kaj drugega, pa je smiselno pri sajenju upoštevati
posamezne zahteve, saj bo kasneje rastlina bolje uspevala.
Možnosti kombinacije je neskončno, prav tako glede sort
rastlin, ki so danes na voljo v vrtnarijah in vrtnih centrih. Nabor je izredno pester.
Tisti, ki imajo na voljo zasaditev večje površine, se bodo
samega sajenja lotili drugače, saj tam ni smiselno delati gred,
ampak rastline posaditi v skupine in po več skupaj. Vizualni efekt je vedno večji, ne glede na to, kaj sadimo. Izogibajmo se sajenju počez in vse mešano. Vzdrževanje takšnega
vrta je potem izredno zahtevno, še najbolj pa košnja, saj
se izogibamo vsake rastline posebej. Pri sajenju dreves letem vedno dodamo oporo, vse ostalo pa po sajenju dobro
zalijemo. Za ureditev vrta se lahko odločimo tudi kasneje v
letu, saj je danes možno dobiti rastline, vzgojene v loncih,
kar omogoča, da jih lahko kadar koli presadimo. Je pa bolje,
če se tega dela lotimo spomladi ali pa jeseni. Z malo volje in
improvizacije se da z medovitimi rastlinami okolico svojega
bivanja spremeniti v pravcati medeni park, ki bo čebelam v
korist in čebelarju v ponos.
Medovita drevesa za novorojence
V nekaterih lokalnih skupnostih pa so se že pridružili pobudi
Čebelarske zveze Slovenije, da vsakemu novorojenčku podari avtohtono medovito sadiko drevesa, ki bo rastlo skupaj
z otrokom in poleg tega tudi čebelicam in ostalih živalim
nudilo hrano in zatočišče.

Osmislimo svoje življenje in življenje mladih generacij.
Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj
Čebelarska zveza Slovenije

Ne spreglejte
TOPEL OBROK ZA SOCIALNO OGROŽENE OBČANE TUDI V LETU 2018
Tudi v letu 2018 bodo lahko socialno ogroženi občani v Zavodu sv. Rafaela prejeli brezplačen topel obrok. Storitev
priprave in razdelitve toplih obrokov, ki se financira iz proračuna Občine Vransko, Zavod sv. Rafaela izvaja že peto
leto, o pravici do toplega obroka pa odloča Center za socialno delo Žalec.
Pogoji za pridobitev pravice do toplega obroka so:
• stalno bivališče v občini Vransko,
• prejemanje denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali izredne življenjske stiske (bolezen, naravne
nesreče, izpad dohodkov, starejši z nizkimi prejemki ...).
Uporabniki storitve lahko topel obrok pojedo v jedilnici Zavoda sv. Rafaela ali pa ga odnesejo domov. Za kronično
bolne, starejše od 65 let, invalide, hudo bolne otroke s telesno oz. duševno motnjo je ob sklenitvi dogovora mogoča
tudi dostava na dom.
Če želite več informacij, pokličite v Zavod sv. Rafaela (040 451 733) ali se oglasite osebno.

PONOVNO OPOZORILO LASTNIKOM PSOV
Zaradi številnih pritožb občanov lastnike psov ponovno opozarjamo, da SE LAHKO PES NA JAVNIH POVRŠINAH
GIBLJE LE V SPREMSTVU ČLOVEKA. Pes mora biti na povodcu, nevarni psi (tisti, ki so že kdaj ugriznili, in tisti, ki
kažejo napadalno vedenje do človeka) pa morajo imeti tudi nagobčnik. Prosto gibanje psa na javnih površinah
pomeni prekršek, za katerega se lastniku izreče globa, v primeru ugriza pa je lastnik tudi odškodninsko odgovoren.
Prijavo potepuškega psa je potrebno podati dežurni redarski službi na tel. št. 03 896 17 40 ali 051 311 880.
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Ne spreglejte
NAVZOČNOST PRIČ PRI POROČNIH OBREDIH NI VEČ POTREBNA
Bistvene
novosti
Družinskega
zakonika ter Pravilnika o sklepanju
zakonske zveze in ponovitvi
slovesnosti ob jubileju sklenitve
zakonske zveze, ki so se začele
uporabljati 1. januarja 2018, se
nanašajo
na poročne obrede.
Zakonodajalec se je namreč odločil,
da bo sprostil pogoje za sam
postopek sklenitve zakonske zveze.
Z uveljavitvijo Zakona o partnerski
zvezi veljajo enaki pogoji tako za
sklenitev zakonske zveze kot tudi za
sklenitev partnerske zveze.
Družinski zakonik bodočim zakoncem
ponuja več možnih načinov sklenitve
zakonske zveze. Pri poročnem
obredu morata biti vedno obvezno
prisotna oba bodoča zakonca, glede
na njuno željo pa se ta lahko sklene na
več načinov. Zakonska zveza se lahko
sklene pred matičarjem in načelnikom
oz. načelnico upravne enote ali od
nje pooblaščene osebe (s pričama
ali brez). Lahko se sklene pred
matičarjem in županom ali županjo
občine, na območju katere se sklepa
zakonska zveza (s pričama ali brez).
Vsi, ki želijo le minimalno slovesnost,
lahko zakonsko zvezo sklenejo samo
pred matičarjem, ob prisotnosti prič
ali brez.
Kot je že navedeno, sta lahko pri
sklenitvi zakonske zveze prisotni
(dve poslovno sposobni) priči, če
bodoča zakonca tako želita. Lahko
pa se odločita za sklenitev zakonske
zveze tudi brez prisotnosti prič.
Navzočnost prič, ki sta v preteklosti
imeli vlogo pri dokazovanju sklenitve
zakonske zveze, ni več potrebna,
saj se identifikacija zakoncev
opravi na podlagi veljavnih osebnih
dokumentov. Velja še omeniti, da tudi
poročni prstani že dlje časa niso več
potrebni.

Naslednja novost je, da pooblastilo
za sklepanje zakonskih zvez zakonik
podeljuje tudi županom, kot osebam
s posebnim ugledom v družbi. Dejstvo
je, da si bodoči zakonci pogosto
želijo, da jih poročijo župani. Ti tako
v času opravljanja svoje funkcije ne
bodo več potrebovali posebnega
pooblastila načelnika upravne enote,
ampak bodo pooblaščeni že po
samem zakonu na območju svoje
občine. V kolikor bodo želeli poročati
izven svoje občine, pa bodo za to
še vedno potrebovali pooblastilo
pristojne upravne enote.
Zakonik ureja tudi tako imenovane
jubilejne poroke, torej ponovitev
slovesnosti ob jubileju sklenitve
zakonske zveze, kar do zdaj ni bilo
zakonsko urejeno. Zakonca, ki želita
ponovitev slovesnosti ob jubileju
sklenitve zakonske zveze, se prijavita
pri upravni enoti, na območju katere
nameravata ponoviti slovesnost,
ob plačilu 170 evrov. Ponovitev
slovesnosti bo izvedel načelnik
oziroma načelnica upravne enote ali
od njega pooblaščena oseba ali župan
oziroma županja.
Še vedno se ohranja sama ureditev
prijave sklenitve zakonske zveze.
Osebi, ki nameravata skleniti
zakonsko zvezo, se morata osebno
prijaviti na upravni enoti, na območju
katere nameravata skleniti zakonsko
zvezo. Matičar mora namreč ob
prijavi bodoča zakonca opozoriti na
pogoje za veljavnost zakonske zveze
in se prepričati o tem, ali so ti pogoji
izpolnjeni. Prav tako se bodoča
zakonca z matičarjem dogovorita
tako glede vsebine in prijave
sprememb kot tudi glede ure poroke.
Zakonsko zvezo lahko sklenete med
tednom na sedežu Upravne enote
Žalec ob sredah med 10. in 16.30 in
petkih med 10. in 12.30. Ob sobotah

se sklepajo zakonske zveze v ostalih
uradnih prostorih med 10. in 19. uro,
vendar ne ob sobotah, ko je praznik
in hkrati dela prost dan oz. drug dela
prosti dan.
Vsem, ki se nameravate poročiti,
želimo sporočiti, da je sklenitev
zakonske zveze takse prosta, če
jo sklenete v uradnih prostorih za
sklepanje zakonskih zvez posamezne
upravne enote. Na območju Upravne
enote Žalec imamo štiri tovrstne lepo
urejene prostore. To so avla Doma
II. slovenskega tabora Žalec, salon
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem,
celotno območje gradu Komenda na
Polzeli in sejna soba Upravne enote
Žalec.
Če bi se radi poročili zunaj teh
prostorov in je to izvedljivo, boste
morali vlogo vložiti vsaj 30 dni pred
izbranim datumom poroke in na
račun upravne enote poravnati 170
evrov. Vlogi boste morali priložiti še
soglasje lastnika prostora. Svetujemo
vam, da se z lastnikom prostora
dogovorite za vse svoje posebne
želje in ceno.
Ugotavljamo, da število porok na
našem območju iz leta v leto narašča,
največ jih seveda beležimo v poletnih
mesecih. V preteklem letu je usodni
DA izreklo kar 130 parov.
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.

POSLOVILI SO SE

Simona Stanter, načelnica

Decembra in januarja so se od nas poslovili:
Frančiška Poznič (1926-2017), Ločica 17
Ana Pestotnik (1922-2017), Čeplje 23
Danijela Vranič (1937-2017), Prekopa 40
Jakob Vražič - Novakov Jaka (1936-2018), Jeronim 50
Angela Mrak (1932-2018), Stopnik 48

Napovednik dogodkov - FEBRUAR 2018
PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

2.-20. 2. 2018

BUKVARNA

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

3. 2. 2018
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V
TURRACHER HÖHE

odhod izpred športne dvorane

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

4. 2. 2018
11.00

PREVZEM PUSTNE OBLASTI

pred občinsko stavbo

Klub mladih Vransko
(040 339 977)

6. 2. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

6. 2. 2018

ŠOLSKA PROSLAVA OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Športna dvorana Vransko

OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

7. 2. 2018
18.00

PROSLAVA OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

10. 2. 2018
14.00

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL

trg Vranskega

Klub mladih Vransko
(040 339 977)

13. 2. 2018
17.00

LITERARNI VEČER Z GOJCEM

Kulturni dom Vransko

Osnovna šola Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

17. 2. 2018
10.00

Otroški abonma
PIKA NOGAVIČKA IN GUSAR VAL –
POTOVANJE NA OTOK ZAKLADOV

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

17. 2. 2018
19.30

Gledališki abonma
NA ODPRTEM MORJU

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

20. 2. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

20. 2. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

7. 2. 2018
9.00-10.00

KROŽEK
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

7. 2. 2018
18.00

OBČINSKA PROSLAVA OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Dom krajanov Tabor

KD Ivan Cankar Tabor
(051 234 575)

10. 2. 2018
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

10. 2. 2018
16.00-18.30

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
ŠTIRIDELNOST ČLOVEKA IN NARAVE

Občina Tabor,
sejna soba

Ajda Štajerska
(051 394 494)

10. 2. 2018
20.00

19. VALENTINOV PLES

Dom krajanov Tabor

Društvo podeželske mladine Tabor
(070 321 516)

11. 2. 2018
15.00

OTROŠKA MAŠKARADA

Dom krajanov Tabor

Turistično društvo Tabor
(041 515 988)

16. 2. 2018
18.00

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA

Občina Tabor,
sejna soba

Damijana Lukman
(031 328 990)

17. 2. 2018
16.00-18.30

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
KOZMIČNI RITMI IN
UPORABA SETVENEGA PRIROČNIKA

Občina Tabor,
sejna soba

Ajda Štajerska
(051 394 494)

24. 2. 2018
10.00

PREDAVANJE
KOLOBARJENJE IN OBDELAVA TAL

Občina Tabor,
sejna soba

Ajda Štajerska
(051 394 494)

27. 2. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52)
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BOGATE NAGRADE

10. februar 2018

