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OBČINSKI INFORMATOR
številka 142
Vransko, 28. 2. 2018
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

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.

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

UREDNIŠTVO

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, Tone
Tavčer, Darko Naraglav, Jasna Lazar, Karolina Kos
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 30. 3. 2018.
Prispevke zbiramo do 15. 3. 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 ...
NOVA DEFIBRILATORJA, KMALU ŠE ŠTIRJE IN SLUŽBA PRVIH POSREDOVALCEV
V naši občini smo dobili dva nova defibrilatorja. Eden je
nameščen levo od vhoda v Zdravstveno postajo Vransko, drugi pa v športnem parku v Vindiji oz. Prekopi. Tako
je sedaj stalno javno dostopnih že pet defibrilatorjev. Poleg že omenjenih najnovejših dveh še eden v omarici pred
vhodom na občino oz. pošto, eden v omarici pred vhodom
v vrtec in eden v sestrski sobi v prvem nadstropju Zavoda
sv. Rafaela.
V kratkem bodo defibrilatorji nameščeni še na gasilskih domovih na Tešovi, na Ločici, v Prekopi in na Vranskem.
Le-te bodo uporabljale tudi ekipe prvih posredovalcev, tj.
posebej za nudenje prve pomoči usposobljenih ekip prostovoljnih gasilcev. Če bo šlo vse po načrtu, bo služba prvih
posredovalcev zaživela že spomladi. Na ta način bo naprava, ki lahko reši življenje, hitreje dostopna tudi občanom v
bolj oddaljenih vaseh in zaselkih.
Naslednje izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja in
uporabi defibrilatorja bo organizirano predvidoma v mesecu maju. Že sedaj lepo vabljeni.

SEJEM NATOUR ALPE ADRIA 2018

SNEŽENI MOŽ

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je od 31. januarja do 3. februarja odvijala osrednja turistična sejemska
prireditev v Sloveniji, Natour Alpe Adria, ki promovira zeleni,
aktivni turizem. Na 29. Natour Alpe Adria se je predstavilo
preko dvesto turističnih ponudnikov iz Slovenije, s Hrvaške,
iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije, Avstrije, Albanije, z
Madžarske, s Češke, iz Jordanije in Nepala. Regionalna turistična destinacija Dežela celjska je s skupno predstavitvijo
občin tudi letos dokazala, da turizem povezuje in združuje, saj se je v štirih dneh predstavilo več kot petnajst turističnih ponudnikov znotraj destinacije. V petek se je na sejmu
predstavila spodnjesavinjska subregija, v okviru katere je
turistično ponudbo naše občine promoviral Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko. Zavodu se je s predstavitvijo jamarstva pridružilo Društvo center jamskih doživetij, ki
povezuje mlade jamarje, ki odkrivajo podzemne lepote Dobrovelj. Trenutno je najatraktivnejši adrenalinski ogled jame
Veternice. Petkovi razstavljavci so imeli nekaj smole zaradi
vremena, saj je bilo število obiskovalcev zaradi obilnega
sneženja manjše kot prejšnje dni.

Matevž in Boštjan že kepe valita,
z mrzlimi rokami možaka naredita.
Pisker na glavo, korenček na nos
in tukaj je naš sneženi mož.

TG

Jasna Lazar
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VRANSKI GENERALI UTRDILI PUSTNO OBLAST
Nedolgo zatem, ko so prevzeli oblast, so Vranski generali z bliskovito akcijo v prostorih občinske uprave Občine
Vransko opravili izredni nadzor, s katerim so preverili, ali
so občinski uslužbenci zvesti novi pustni oblasti. Pri nadzoru niso zaznali bistvenih kršitev pristojnosti pustne
oblasti, zato so soglasno sprejeli Odlok o preoblikovanju
občinske uprave Občine Vransko v intendantsko službo
generalštaba Vranskega generalata. V znak hvaležnosti
za izkazano zvestobo so novopečene uslužbence inten-

dantske službe nagradili s slastnimi krofi in posebno
ugodno ponudbo pustnih vinjet, s katero se ne more
primerjati niti v zadnjem času toliko opevana ponudba
na spletni strani Hallo Kupon.
Opogumljeni z rezultati nadzora, ki so pokazali, da na
območju Vranskega generalata ni zaznati prevratniških
teženj, so se generali podali širiti pustni vpliv na okoliške
teritorije.

UTRGANI ORKESTER NAVDUŠIL OCENJEVALNO KOMISIJO IN
OBISKOVALCE VRANSKEGA PUSTNEGA KARNEVALA
Točno ob 14.00 in 59 sekund je krenila pustna povorka, na
čelu katere so bile skupinske maske Vrtca Vransko in vseh
razredov Osnovne šole Vransko-Tabor, ki so letos predstavili
olimpijske športe. Tekmovalni del pustne povorke je najavila Vrana – simbol Vranskega, za katero se je pripeljala pustna oblast z generali, s koračnico jim je sledil Pihalni orkester
Prebold ter štirinajst skupinskih mask iz domače in sosednjih
občin. Te je pred odrom ocenjevala stroga pustna komisija.
Na koncu pustne povorke so gledalce, ki jih je bilo tudi letos
preko tisoč, navdušili kurenti z zvonjenjem in pokanjem z biči.
Prav vse skupine so bile izvrstne, zato so si prislužile naslednje nagrade:
1. NAGRADA
UTRGANI ORKESTER - 90 točk, 500 EUR
2. NAGRADA
LECTOVE VRANŠANKE - 89 točk, 400 EUR
3. NAGRADA
GOTOVELJSKI FITNESS - 86 točk, 300 EUR
4. NAGRADA
LOVCI - 77 točk, 200 EUR
5. NAGRADA
OSTALI SMO BREZ IDEJ KOT VLADA - 74 točk, 150 EUR
6. NAGRADA
VRANSKO FEST - 73 točk, 100 EUR
7. NAGRADA
INDIJANCI IZ JERINOVEGA HLEVA - 71 točk, 80 EUR
8. NAGRADA
ŽIRAFE - SAFARI NA OBISKU - 71 točk, 70 EUR

9. NAGRADA
KRIŽARJI - 65 točk, 60 EUR
10. NAGRADA
KRUDOVI - 64 točk, 50 EUR
11. NAGRADA
HAREKRIŠNA - 60 točk, 4 x darilni bon za masažo
12. NAGRADA
KAPITAN MONASTERIO & ZORRO - 56 točk, 4 x darilni bon
13. NAGRADA
RED IN MIR - 55 točk, bunda + 2 športni torbi
14. NAGRADA
ZLATOLASKA - 52 točk, miza za poker
Učenci OŠ Vransko-Tabor niso sodelovali v tekmovalnem
delu. Za udeležbo in popestritev povorke jim karnevalski
odbor poklanja 500 EUR.
Vranski pustni karneval so podprli: Občina Vransko, Klub
mladih Vransko, ZKTŠ Vransko, Bijol d. o. o., Čeplje, Brglez,
d. o. o., Vransko, Gostilna Slovan Filač, Vransko, Voc Celje d. d.,
SIPRO d. o. o., Žalec, Andrejc, d. o. o., Šoštanj, Studio DFG
Vransko, MI-2 GROUP, d. o. o., Čeplje, Golobček Bed & Pizza hostel, Vransko, Energetika projekt, d. o. o., Vransko, Frizerski salon Sara, Vransko, Studio dobrega počutja H.E.B.A.,
Vransko, Katja Marn, s. p. Vransko, Šotori Petre, d. o. o.,
Čeplje, Ansambel Kaplja, Vulkanizerstvo Križnik, Občina Polzela, Občina Braslovče, Kmetijstvo Cevzar, Hiša Lisjak, Gomark d. o. o., Gostilna Grof in vsi, ki ste za leto 2018 prostovoljno kupili vinjete pri Vranskih generalih.
Hvala vsem za udeležbo in podporo Vranskemu pustnemu
karnevalu.

Zgodilo se je ...
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V POKLON SLOVENSKI KULTURI
Dekle s svetlim’ očmi,
enake tebi ni!
Gori, gorelo bo
srce za te samo.
Vso srečo ti želim,
naj bo z menoj al' z njim!
... je interpretirala Prešernovo pesem, Vso srečo ti želim,
slavnostna govornica Neža Zagoričnik, vodja Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne

dejavnosti, in ob tem z znamenito gledališko parolo Eden
drug'mu ogenj dajmo pozvala, da se je vredno potruditi
in da bodimo aktivni v kulturnem udejstvovanju ter vsem
zaželela prešerno praznovanje.
V kulturnem programu so nastopili člani Literarnega društva LIvRA, ki so zapeli slovensko himno ter recitirali odlomke
iz del Ivana Cankarja in Franceta Prešerna, učenka Glasbene
šole "Risto Savin" Žalec Monika Lesjak je zaigrala na harmoniko, s plesom pa je prireditev zaključila Folklorna skupina Vransko. Proslavo je povezovala Brina Krašovec.

Zgodilo se je ...
»CEPLJENA« SEM NA VELIKE ROŽE
Ko ji je vranska »kranceljpintarica« pokazala izdelavo nageljna, vrtnice, lilije in marjetice, se je »zastrupila« za vedno.
Ali kot pravi sama: »To je bila ljubezen na prvi pogled.«
Ljubezen, ki še vedno traja, če le ni še močnejša kot na začetku. Ljubezen, zaradi katere je prečesala Slovenijo in tudi
zamejstvo po dolgem in počez. Ljubezen, zaradi katere bo
prihodnji mesec na Vranskem že peta vseslovenska razstava rož iz papirja. V tokratnem intervjuju se predstavlja
certificirana izdelovalka papirnatih rož Martina Felicijan.

v okviru Karitas in že ugotovila, da bi bilo mogoče tržno zanimivo, če se pokažemo na kakšni prireditvi in nekaj naredimo za skupno dobro. Nikoli ne bom pozabila,
leta 2000 je bila na Vranskem zelo odmevna motoristična dirka in tam sem dobila, skupaj s sodelavci, prvo
možnost predstavitve na stojnici. Tam se je prvič javno
pojavilo moje cvetje.
V okviru Karitas ste v dobrodelne namene izdelovali
cvetnonedeljske butare. Koliko je bilo takih projektov?
Res smo delali samo v dobrodelne namene. Prvo leto
sem za butare naredila 2000, drugo 4000, nato 8000, za
Dejana pa 16.000 rož. Kot društvo smo bili kasneje upravičeni tudi do dotacij Občine, večino denarja pa smo dobili v zameno za cvetje. Ponudbo smo razširili na šopke za
valentinovo, materinski dan, podarjali smo jih starejšim,
pri katerih je bilo čutiti nostalgijo v očeh.
Ste tudi v rojstnem kraju izdelavo teh rož povezovali z
butarami?

V kraju ste znani kot ročno zelo spretni, saj kvačkate,
pletete, pečete ... Izbrali ste rože iz papirja. Če se izrazim
zelo plastično: pulover, ki ga spletete, lahko oblečete,
ima konkretno funkcijo, rože so zgolj okras, na katerem
se nabira prah. Ko obledijo, jih je potrebno zamenjati.
Zakaj vas je med vsemi spretnostmi ravno izdelovanje
papirnatih rož tako pritegnilo?
Pred petdesetimi leti sem se poročila na Vransko in kmalu ugotovila, da izdelava rož tu še živi. Spominjala sem
se jih iz domačega kraja, kjer sem poznala gospo, ki jih
je izdelovala, in že takrat mi je bilo to nekaj lepega. Ko
so bili otroci majhni, se jih je še dobilo za butare. Ko sem
dobila vnuke, so te roke že ostarele, rože je bilo že težje
dobiti. Prosila sem go. Lebarjevo in pokazala mi je izdelavo nageljna, vrtnice, lilije, marjetice. Odšla sem povsem
prevzeta in doma takoj pričela z delom. To je bila ljubezen
na prvi pogled in od takrat sem samouk. Pet let sem delala doma, nič veliko kazala, naredila že kaj po svoje. Po
petih letih sem se opogumila in jih pokazala tudi drugim.
Še najdejo v vašem domu prostor prave rože? Ali so jih
papirnate povsem izpodrinile?
Kadar se pripravlja kaj velikega, kot npr. razstava, ko je
naša hiša nabita s cvetjem, mi zelo prija, da umaknem
popolnoma vse in naberem šopek na travniku ali na vrtu,
da je sprememba. Tudi zaradi drugih, da me ne bi imeli za
povsem zasvojeno. Sama sebi pa občasno le priznam, da
sem zasvojena.
Kdaj je izdelovanje preraslo domače okvire? Kdaj ste
prodrli na trg, se še spomnite prvega naročila?
Ko sem začela ugotavljati, da je to ljudem lepo, da jih s
poklonjenim cvetom osrečim. Takrat sem delovala tudi

Sploh ne. Tam se dajejo v butare samo trakovi. Čeprav
sem sama že imela za poroko šopek iz svežega cvetja,
se spominjam gospe, ki je izdelovala čudovite poročne
šopke. Vesela sem, da gospa še živi in vsako leto pride na
Vransko na razstavo.
Je pa bilo to cvetje nekoč povezano z življenjskimi prehodi, kot so poroka, odhod k vojakom, nova maša, smrt,
ali običaji letnega kroga.
V domačem kraju se nabornikov ne spominjam, sem pa
že delala celotno dekoracijo za novomašniško slavje. V
kraju, kjer sem imela delavnice, so se gospe naučile te
spretnosti in potem smo skupaj izdelale res veliko cvetja, s katerim smo okrasile prostor za slavje po maši. Delala pa sem tudi že poročni šopek.
Ponekod s papirnatimi rožami krasijo tudi cerkve.
Ponosna sem, ker je cerkvica na Blejskem otoku že četrto
leto okrašena z mojim cvetjem. Najprej so bile lilije, zdaj
so nageljčki. Tamkajšnji župnik, g. Janez, me je odkril na
nekem praznovanju in rekel, da išče te rože, ker so mu
restavratorji ob prenovi dejali, naj se najprej iz cerkve
znebi svežega cvetja, s katerim se v prostor zanese največ insektov. Ti uničujejo lesene kipe, oltarje.
Zanimivo. Nedolgo tega sem gledala TV-oddajo, v kateri je poznavalka med drugim govorila o okrasju cerkva in izpostavila, da se v te namene pojavlja tudi papirnato cvetje, ki pa ni primerno. Kaj menite o tem, saj to
nasprotuje nasvetom restavratorjev?
O tem se veliko pogovarjam, sprašujem ljudi, da izvem njihovo mnenje. Menim, da nekateri vztrajajo pri
neprimernosti tovrstnega okrasja zato, ker so te rože
označili kot kič. S svojim načinom izdelovanja želim razbiti to miselnost. Želim, da ga razumejo kot kulturno
dediščino. Kaj vse oživljamo, od iger, običajev, in nam je
lepo, ko gledamo. Zakaj ravno cvetja ne znajo videti kot
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nekaj lepega, kot kulturno dediščino? Med delom meditiram, vedno mi dela družbo Radio Ognjišče in vsakič
znova sem hvaležna Bogu za to znanje. To poudarjam,
saj sem se v tem našla, za to živim. Znanje delim naprej in
osrečujem ljudi, ti druge in lepa tradicija se širi. Pomembno je, da rože ne gredo v pozabo. To je moj moto že
nekaj let.
Danes se vse več žensk ukvarja s to rokodelsko spretnostjo iz velike ljubezni do rož. Tako si popestrijo prosti
čas. Nekoč pa je bila, zlasti na severovzhodu Slovenije,
pomembna z ekonomskega vidika, saj je predstavljala
edini zaslužek, ki ga je ženska prinesla v hišo.
Ja, je bil dodatek k preživetju. Danes je res v ospredju
ljubezen do rož, ne zaslužek. Včasih so tem ženskam
rekli »kranceljpintarice«. Spominjam se, ena izmed njih
je bila tudi Lajnarjeva mama, Reberškova. Tudi kapelo v
Brodeh krasi venček že več kot petnajst let. Gospa, ki ga
je naredila, je že pokojna, njeno delo pa še živi. Imela bi
greh, če bi ga zamenjala.
Rože so za vence voskali, da so podaljšali obstojnost. Se
danes to še počne?
Včasih je bilo voskanje nujno potrebno, ker je bil papir
zelo tanek. Tako so podaljšali obstojnost rož. Če niso
bile izpostavljene soncu, dežju, so se ohranile res dolgo. Tako so delali venčke za »bohkove« kote, za okrog
križa, za kapele, okrog Marije so bili beli. Danes so materiali dobri, trdnost je zagotovljena. Je pa za ohranjanje
tradicije nujno, da ženske še delajo na ta »star« način.
Vaša tehnika je nekoliko drugačna kot nekoč. Kaj vam
je izziv?
Naravni izgled. Delam iz sebe, moje bistvo ni ustreči ljudem. Niti mi ni pomembno znati izdelati čim večje število različnih cvetov. Seveda pa želim na vsaki razstavi
pokazati nekaj novega. Ko v naravi opazujem cvet, v glavi
nastane načrt, ki ga roke samo še izvedejo. Letos sem se
lotila potonike.
Originalna je, še papir je prave barve.
To je zelo pomembno, da vsakemu cvetu najdem čim bolj
pristno barvo, kot je v naravi. Tudi če je cvet narejen »napol«, že z barvo nakazuje vrsto rože. Če je dovršen, je
toliko bolje. So gospe, ki jim je barvitost všeč, da so šopki pisani in so cvetovi različnih barv. V kombinaciji barv
sem zelo previdna, nisem sigurna vase, zato ustvarjam
pretežno enobarvno.
Beležite, koliko različnih cvetov ste že naredili?
Ne, nič ne štejem, nič ne pišem. Malo mi je žal, a to sem
jaz. Vse, kar je treba napisati, mi povzroča težave. Nismo
vsi za vse.
S katerim cvetom ste se najbolj namučili? S kakšnim majhnim, kot je marjetica?
Izogibam se drobnim cvetom. Zvončke, trobentice, vijolice naredim iz potrebe, za posebne priložnosti. Imam
kolegico, ki je mojstrica tega cvetja. Njene plavice so

takšne kot v naravi. Sama sem bolj »cepljena« na velike
rože. Vsak cvet naredim z največjo ljubeznijo, kar premaga težavnost.
V naslovu razstave uporabljate izraz rože. V knjigah se
poleg tega uporablja še cvetje.
Zagovarjam rože, rada pa dodam še iz krep papirja. Zdi
se mi, da je izraz rože starejši in da bolj pristaja. Če je že
izdelava stara, naj bo tudi poimenovanje takšno.    
Lani se je na Vranskem znotraj univerze za tretje življenjsko obdobje formirala skupina Vranske rož'ce. Kako deluje skupina, je zaprta ali dopuščate širitev?
V domačem kraju sem dolgo poskušala dobiti krog ljudi,
da bi se naučili te spretnosti. Vendar vse mora dozoreti.
Ko so me roke začele opominjati, da dolgo ne bom mogla
vseh rož za butare narediti sama, sem k učenju najprej
povabila sodelavce v krogu Karitas. Znanja res nisem nikoli ljubosumno skrivala zase, a je bilo najtežje navdušiti
domačine. Ko sem dala res zadnjo možnost, je vabilo padlo na plodna tla in ob možnosti sodelovanja na razstavi
se je poleg Karitasove skupine, ki dela samo za butare,
oblikovala še skupina Vranske rož'ce. Najprej smo bile
samostojne, potem smo se zaradi formalnosti pridružile
DUTŽO Vransko. Odlično, saj sama nikoli ne bi imela svojega društva. Skupina je zaenkrat zaključena, saj se je pri
velikem številu težko posvečati vsem, jih nadzorovati.
Podobno razmišljamo, smo uigran tim. Za novinke v prihodnosti dopuščam možnost še ene skupine.
Vidite zanimanje tudi med mladimi?
Ko so hodili v šolo moji vnuki, sem včasih v njihovih razredih izdelovanje rož predstavila ob dnevih dejavnosti. Danes
zanimanje izkazujejo nekatere vnukinje Vranskih rož'c. Prav
v okviru univerze se v prihodnosti kažejo tudi možnosti
sodelovanja s šolo.
Doma imate naslednike?
Hčerko in vnukinjo. Slednja študira razredni pouk in ve, da ji
bo to znanje koristilo. Prav ji pride tudi na poletnih taborih,
oratoriju …
Tarnate zaradi rok. Kaj pa je lažje delati, male ali velike rože?
Več moči je potrebno za veliko cvetje, pri majhnih trpijo
druge mišice. Obremenjujoča je izdelava velike količine cvetov, kot npr. za butare, razstavo. Roke res opozarjajo, da bo
treba delati vse manj.
Poleg papirja uporabljate škarje, žico, igle … Ste sami
»izumili« kakšen pripomoček?
Tudi to mi je uspelo. Veliko cvetov je zraslo v moji glavi in
sem se spomnila, da so si ženske včasih pri oblikovanju pomagale s kvačko. To mi ni šlo in sem si iz žice naredila podolgovat kaveljček, ki mi je v veliko pomoč. Delam jih tudi že za
druge, še mož včasih pomaga s kakšnim lesenim ročajem.
Omenjate moža. Kako pa je družina naklonjena vašim
rožam in projektom, ki se jih lotevate?
Za rože porabim kar precej časa, tudi na račun zdravja, manj

Zgodilo se je ...
spim. To jim že ni všeč. Rože so jim že v breme, najhuje pa
je, ker sem precej odsotna. Ko grem v zamejstvo, me ni po
tri dni, saj imam organiziranih tudi po pet delavnic. Rada
grem tudi na srečanja. Dokler se doma niso sprijaznili, da mi
to ogromno pomeni, so bila trenja. Pa ko sem delala rože,
namesto pobrisala prah.
Kje vse ste že imeli delavnice?
V Savinjski dolini ni kraja, kjer nisem imela delavnice. Grem,
kamor me povabijo, nikjer je ne organiziram sama. Najbolj
mi je v spominu ostala delavnica v zamejstvu, kjer čutijo veliko naklonjenost domovini in slovenstvu. Ko so videli plavico, mak in belocvet, so bili navdušeni in takoj prepoznali
slovenski šopek – rdečo, modro in belo barvo. In imeli solze
v očeh. Oni takoj začutijo domače, slovensko, kar je nam kar
preveč samoumevno. Zavednosti bi se morali učiti pri njih.
Izdelovanje rož je vpisano tudi v register nesnovne kulturne
dediščine, čaka tudi na vpis v register Unesca. Tudi sami ste
pridobili certifikat. Kakšne so prednosti certificirane izdelovalke?
Nekateri vidijo v tem dodano vrednost. Najprej sem pridobila certifikat v okviru obrtne zbornice, nato še vpis v register nesnovne kulturne dediščine. Je neka potrditev, saj sem
morala dati cvetje v ocenjevanje. Za vpis v register je prišla k
meni predstavnica ministrstva za kulturo, da je fotografirala
in posnela, da resnično sama izdelujem rože. Gre za dokaz
avtentičnosti in kvalitete. Nato so izdali potrdilo, ki ga imam
dve, tri leta. Od obrtne zbornice pa že kakšnih deset. Certificiran izdelek se izkazuje z nalepko, ki jo nalepim na željo
naročnika.
Na ceno ne vpliva?
Ne. Vedno sem se bala trenutka, ko bo treba začeti gledati, sploh ob množični izdelavi, da se vsaj stroški povrnejo.
Še vedno raje delam, kot računam. Kolegice me karajo,
da delam prepoceni. Sem pa hitra in pridobim na račun
časa. Pomembno mi je, da so rože ljudem dostopne. Toliko, da pokriješ stroške in malo za zraven. Registrirano
imam osebno dopolnilno delo, kjer je treba odvesti 25 %
DDV.
Bliža se peta vseslovenska razstava rož iz papirja? Kako
se spominjate začetkov?
Najprej sem imela samostojno razstavo, saj sem želela videti odziv lokalnega okolja. Ko so imele vezilje razstavo v
knjižnici, sem se predstavila v avli kulturnega doma. Župan
je kot vedno poskrbel za medijsko objavo in prišle so ženske iz Žužemberka, Idrije, Ilirske Bistrice, Domžal … Zaradi nadpovprečnega obiska je bilo potrebno odpreti še
dvorano. Obiskovalke so žarele od navdušenja in pripovedovale, da tudi same izdelujejo rože, ki bi jih rade pokazale. Isti trenutek je stekel dogovor in naslednje leto je
bila prva skupna razstava v kulturnem domu. Predstavilo
se je dvajset razstavljavk. Zame je bila to najbolj bogata
in s čustvi nabita razstava. Gospa Sapač, velika poznavalka papirnatega cvetja, je rekla, da je tako nabita z energijo, da bi jo lahko rezal. Je pohvalila in povedala kritiko. Na
srce mi je položila, da nikoli ne smem izdelovalk karati,

ker vsaka vloži v izdelovanje vse znanje in energijo, ki jo
premore. Za vsako je njeno cvetje dragoceno. Svetovala
je tudi, kam polagati papirnato cvetje. Ne sodi v plastiko,
kristal, moderne vaze. Najboljša je glina. Že prvo razstavo smo naslovile vseslovenska, ker so bile izdelovalke
od vsepovsod. Na drugi so že razstavljale moje učenke,
katerih je vsako leto več.
Kako dolgo potekajo priprave na razstavo in koliko bo
razstavljavcev, saj so v vaših vrstah tudi moški?
Priprava na razstavo je v polnem teku, misli že uhajajo k
naslednji. Z razstavljavci smo v stalnem kontaktu. Razstavo organiziramo na leto in pol, zato da spomladi pokažemo pomladansko, poletno cvetje, jeseni pa jesensko
in zimsko. Ne moreš marca promovirati božične zvezde.
Lani je bilo sedemdeset miz, kar pomeni, da je bilo 90-100
razstavljavcev (povezani so v društva). Letos jih pričakujemo nad sto. Vesela sem, da nekateri razstavljajo že vsa
leta. Razvili smo prava prijateljstva.
Kako pa poteka komunikacija med vami, gre vendarle za
starejšo populacijo?
Polovica jih že ima e-pošto, sem pa še letos po klasični
pošti poslala petintrideset ovojnic. Je pa lažje, ker veliko izdelovalcev že deluje v okviru društev, kjer ni težav
s sodobno komunikacijo. Pri organizaciji sem vesela pomoči lokalnih občinskih služb.
Razstava ima vsako leto več obiskovalcev. Koliko jih
pričakujete letos?
Enkrat želimo vedeti konkretne številke in jih prešteti.
Zato bomo letos pri vhodu vsakemu obiskovalcu podarile
cvet in tako prišle do prave številke. Nekaj tisoč jih pa
pričakujemo.
Boste navrgli kakšen drobec, kaj bo rdeča nit razstave?
Letos prvič ne bo rdeče niti vseh razstavljavcev, saj je to
organizacijsko in izvedbeno zelo zahtevno. Vesela sem,
da bomo Vranske rož'ce predstavile skupinsko delo. Če
nekoliko namignem – izdelale bomo nekaj lepega, velikega, zanimivega za mlade. Moram jih pohvaliti, res so
pridne, zagnane.
Želite kaj dodati za konec?
Na sejmu Flora v Celju, kamor sem vsako leto povabljena,
me je znan ljubljanski cvetličar vprašal, če se zavedam,
da so rože iz papirja alternativa svežemu cvetju. Ko sem
ga prosila za pojasnilo, je dejal: »Naša zemljica bo zaradi
aktivnega gojenja cvetja enkrat tako zastrupljena, da bo
rekla ne.« To je dodatno potrdilo, da vemo, zakaj delamo. Zakaj ne bi v javnih ustanovah, kjer se ljudje ves čas
menjujejo, prostore namesto svežega cvetja krasile rože
iz papirja? Enim je všeč, drugim ne, vsak ima pravico do
lastnega mnenja. Na koncu bi res vse toplo povabila na
razstavo. Če pridejo obiskovalci od zelo daleč, naj pridejo
tudi domačini, da vidijo, kaj vse zmorejo spretne roke. Ne
nazadnje je ta edinstvena razstava v našem kraju.
Tanja Goropevšek
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ABONMA 2017/2018
ZA ABONMA IN IZVEN

GLEDALIŠKI ABONMA
sobota, 3. marec 2018, ob 19.30

Tone Partljič
NA SVIDENJE NAD ZVEZDAMI
komedija

KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja

OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 17. marec 2018, ob 10.00

sobota, 17. marec 2018, ob 19.30

ŽOGICA MAROGICA

Giovanni Boccaccio, priredba Janez Usenik
DEKAMERON

lutkovna predstava

Lutkovno gledališče Maribor

komedija

Šentjakobsko gledališče Ljubljana

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

ZKTŠ

Smučanje v Avstriji 2018
Datum

3. 3. 2018

Kraj

Cena odrasli

KATSCHBERG

47,00

Cena otroci

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

5. velika vseslovenska razstava rož iz papirja
Spremljevalni program:
•

odprta kuhna
Hiša Lisjak

•

lokalni ponudniki

•

voden ogled Vranskega - sprehod po
Schwentnerjevi poti
(ogled kampa Podgrad, razgled s sv. Jeronima,
ogled farne cerkve, Schwentnerjeve hiše,
vstopnina)
sobota in nedelja ob 14.00

•

adrenalinski ogled jame Veternice
(primerna obutev - škornji, gojzarji ali vsaj
športni copati, vstopnina)
sobota in nedelja ob 14.15

•

Schwentnerjeva hiša
sobota od 12.00 do 17.00
nedelja od 11.00 do16.00
(vstopnina)

•

ogled gasilske zbirke
enkrat dnevno, zbiranje prijav na info točki
v športni dvorani (vstopnina)

•

ogled poligona AMZS CVV Vransko
(lasten prevoz, brez vstopnine)

•

Muzej motociklov Grom
od 10.00 do 18.00 (vstopnina)

Več informacij na info točki v avli športne dvorane.
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Knjižnična stran

PRIREDITVE V MARCU:
•
•
•
•

torek, 6. in 20. marec 2018, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje s stanovalci doma
petek, 16. marec 2018, ob 18. uri: Friderik in Veronika, predavanje Franca Kralja
petek, 23. marec 2018, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
torek, 27. marec, in petek, 30. marec 2018: Vrtec na obisku
Vabljeni!

LITERARNA DRUŽENJA S STAROSTNIKI V DOMOVIH PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI
Bralna druženja, ki jih izvaja Medobčinska splošna
knjižnica Žalec, potekajo po vseh domovih za
starostnike v Spodnji Savinjski dolini. Druženja
minevajo ob branju literature, ki je varovancem
blizu in o kateri vedo veliko povedati. Klepetamo
o prebranem, obujamo mladostne spomine o
druženju, kmečkih opravilih in navadah, spominjamo
se šeg, komentiramo aktualne dogodke … Včasih se
veselimo lepega vremena in se jezimo nad slabim.
Radi tudi zapojemo. Urica druženja kar prehitro mine,
ko se razidemo z obljubo o prihodnjem srečanju.
Varovancem domov podarimo uro svojega časa,
dobre volje in pozitivnih želja, oni pa nas duhovno
bogatijo z modrostmi starejšega človeka.

Knjižne novosti
ODRASLI
• Ramadan, H.: Zgodbe dežja
• Gal Š., M.: Ženska drugje
• James, J.: Ljubezen pod krinko
• Guhrke, L. L.: Skrivno gentlemanovo hrepenenje
• Beričnik, J.: Kako smo služili tovarišu Titu
• Djordjević, P.: Namestitev atlasa
• Nesbo, J.: Sin
• Ramovš, J.: Sožitje v družini
• Pliseckaja, M. M.: Jaz, Maja Plisecka
• Debevc, M.: Trije koraki do sreče
• Žmahar, M.: Heroj karizmatične prihodnosti
• Šimleša, B.: Brez rokavic
• Norton J., N.: Otroštvo pred zasloni
• Norton J., N.: Mirnejše, lažje … starševstvo
• Sala, S.: Skrivnostna aloja
• Jančič, P.: »Fake news«
• Brajnik, E.: Naturopatski nasveti in recepti

MLADINA
• Bajd, B.: Moje prve ptice pozimi
• Obal, Z.: O človeku, ki je iskal srečo
• Joyce, M.: Za vedno prijatelji
• Kinney, J: Dvojna godlja
• Agassi, M:: Z rokami ne tepemo
• Verdick, E.: Z zobmi ne grizemo
• Verdick, E.: Z besedami ne žalimo
• Verdick, E.: Z nogami ne brcamo
• Clarke, J.: Kako uspavaš trudnega levčka
• Clarke, J.: Kako oščetkaš zobe krokodilčici
• Grafenauer, N.: Možbeseda Pedenjped
• Levstik, F.: Kdo je napravil Vidku srajčico
• Klenovšek, M. M.: Slon Stane
• Butler, M. C.: Nekega lepega dne
• Chapman, J.: S tačko v tački

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
ČAROVNIJA V VRTCU
Ker smo se želeli lotiti problema raziskovanja, opazovanja, predvidevanja in
logičnega mišljenja, smo v vrtcu z otroki organizirali in se lotili nekaj preprostih in zanimivih trikov v vsakdanjem
življenju.
Izhajali smo iz sebe. Ker zelo pogrešamo sneg, mraz in nasploh zimske
užitke, smo si vse to večkrat pričarali
v igralnici. Uporabljali smo senzorne
kocke (zamrznjeni predmeti, rastline)
in poskušali priti do teh reči, kjer smo
uporabili tako sol, kis, limono, sok
repe, sladkor, sok – sirup in sladki greh
in tudi vročo vodo. Tako smo spoznali
agregatna stanja vode: ledene kocke
(slane, sladke, kisle – okušanje), para
(s pomočjo kuhalnika smo opazovali in
predvidevali, si postavljali vprašanja),
tekoče agregatno stanje. Slednje smo
spoznavali tako, da smo v velikem bazenu naredili gosto peno in vanjo skrili
različne predmete, jih prelivali, pihali
milne mehurčke, ob tem pomislili na
naša pljuča, izdihnjen zrak, hkrati pa
izvajali pomembne vaje za razvoj govora. Opazovali smo spreminjanje
agregatnih stanj s pomočjo radiatorja, vrele vode, opazovali nastajanje
dežnih kapljic, proces kondenzacije ...

Napihovali smo balone na dah, in sicer s tlačilkami, sodo bikarbono in kisom.
Uprizorili smo reaktivni balon, se razgibavali z baloni, hopi žogami (tudi večjimi)
in z velikimi blazinami, napolnjenimi z zrakom. Tako smo se obogatili z izkušnjami o zraku – plinu. Spoznali smo pomembne opozorilne znake, ki jih najdemo v
gospodinjstvu in drugje (cet, pralni prašek, aceton, laki, čistila ipd.). Pogovarjali
smo se o lastnostih stvari, kamor nas je popeljal poskus lonček čarovnije, ki smo
ga opazovali skozi ves dan.
Kot vrhunec pa smo na otrokovo pobudo ponazorili vulkan s pomočjo njegove
makete, prav tako tudi bruhanje vulkana pod vodo. Poigrali smo se z barvami
– mavrični vulkan. Eksperimenti so nas popeljali v svet čarovnije in popestrili
mesec januar, nam v vrtcu in tudi vam doma. Dragi starši, hvala za podporo.
Otroci skupine 4–5 let s Simono in Lauro

ŽAKELJ SLAME NA RAME IN URNO NA HRIB
V torek, 6. 2. 2018, smo se šolski planinci odpravili na sankaški pohod. Najprej
peš na Briše pri Vranskem, nato pa
sankanje z žaklji, napolnjenimi s slamo
ali senom. Tako kot lani nam je tudi letos spekel in nas s palačinkami pogostil
Karel Pečovnik. Sankači so lahko izbirali
med marmeladnimi in čokoladnimi. Poleg palačink so si lahko postregli s toplim
čajem, ki so nam ga pripravili v kuhinji.
Hvala kuharju, kuharicam in družini
Lesjak, da smo lahko preživeli prijetno
popoldne na snegu.
»Všeč mi je bilo, ker smo se sankali. Zelo,
zelo fajn in odlično, zato ker smo padali.«
Lucija Novak, Mia Kornhauser
»Fajn mi je bilo, ker smo dobili palačinke
in ker smo se lahko sankali.« Miha Habjan
»Zelo mi je bilo všeč, ko smo pekli palačinke. Ko smo se sankale, smo padle.« Maša
Cizej
»Sankali smo se, palačinke smo jedli in
svojo malico.« Ognjen Bregant

»Sankali smo se z vrečami, v katerih je bila
slama. Zelo so drvele in imela sem se zelo
fino.« Zala Robek
Mentorici: Nataša Pečovnik
in Maja Jerman
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
SNEŽAKI V ŠOLI - ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Zimske radosti na snegu so krasne. V šoli smo združili moči vsi prvošolci, ki obiskujemo ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. Učitelj
Aleš je moral krepko poprijeti zraven, da smo kepe lahko dali eno vrh druge. Nastali so veliki in mali snežaki. Očka, mamica
in kar precej otrok. Pred šolo je tako nastala srečna snežna družina. Tudi mi se v šoli počutimo srečne in zadovoljne.
Učenci in učenke 1. a in 1. b-razreda z gospodom Alešom Puketa in gospo Majo Jerman

KUHARJI IN KRHKI FLANCATI
Pust je pravi takrat, ko se našemimo in si privoščimo
slasten krof. Za pusta pa se znajdejo na mizi tudi miške,
štraube, flancati …

Priprava flancatov je za male otroške roke pravi podvig.
Trudili so se s prepletanjem in obračanjem testa in nastali
so res domiselni izdelki.

Ker pa v vrtcu nimamo veliko časa, smo pripravljali slastne
krhke flancate.

Komaj smo dočakali, da so se ocvrli in še slastne, tople kar
takoj poskusili. Njam, njam …

Otroci so z zvedavimi očmi opazovali, kako nastaja testo.
Skupaj smo ga razvaljali, nato pa se je pravo delo začelo.

Mateja Pečovnik, Barbi Skok
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 28. FEBRUAR 2018

Številka 74/2018

VSEBINA
AKTI
1. POPRAVEK Poslovnika Nadzornega odbora Občine
Vransko
RAZPISI
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo
v občini Vransko v letu 2018
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne
vodovode na območju občine Vransko v letu 2018
4. JAVNI POZIV k posredovanju predlogov za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2017
5. SKLEP o podaljšanju roka za predlaganje kandidatov
za predsednika in člane občinske volilne komisije ter
njihove namestnike

AKTI
1. Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine
Vransko
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 50. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 56/2016) objavljam

POPRAVEK
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vransko
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne
objave Občine Vransko, št. 56/2016) se redakcijska napaka
v poglavju II. NASTANEK IN SESTAVA NADZORNEGA
ODBORA popravi tako, da se za naslovom poglavja doda
sredinsko poravnano besedilo, ki se glasi:
»7. člen«.
Številka: 0131-01/2016
Vransko, 28. 2. 2018

1|S tr a n

Predsednica Nadzornega odbora
Božena Macarol l. r.

RAZPISI
2. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo
v občini Vransko v letu 2018
Občina Vransko na podlagi 7. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016), 7. člena
Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav
in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko
(Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) in Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave
Občine Vransko, št. 72/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v
občini Vransko v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2018.
2. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto
2018 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR
(proračunska postavka 05016 Odpadna voda).
3. Upravičenci
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih
objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo:
- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega
omrežja;
- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega
omrežja.
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki
obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno
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prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka.

-

4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN,
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,
vključno z DDV.
Izgradnja hišnega priključka ni upravičen strošek.
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni
stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim
Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09)
odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na
javno kanalizacijsko omrežje.
Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV.
Izgradnja hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen
strošek.
Upravičeni stroški se dokazujejo
dobavitelja oziroma izvajalca del.

s

plačanimi

računi

5. Pogoji za sofinanciranje
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega
črpališča so:
- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima
opremlja, morata biti postavljena na območju občine
Vransko;
- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem,
mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s
področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno
dovoljenje oziroma potrdilo o uporabnem dovoljenju na
podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1;
- investitor za MKČN ali hišno črpališče mora biti lastnik
zemljišča, kjer se gradi MKČN ali hišno črpališče,
oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi;
- lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za
praznjenje izvajalcu GJS;
- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca
GJS;
- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno
pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS.
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so:
- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več
stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru
večstanovanjskega objekta ali objekta z več
gospodarskimi enotami) postavili skupno MKČN ali
črpališče, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor
vseh uporabnikov MKČN ali črpališča, ki ni časovno
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje
MKČN ali črpališča ter sklenjeno pogodbo med
upravljavcem in uporabniki;
- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih
enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati
medsebojni dogovor vseh uporabnikov, s katerim
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določijo skupnega zastopnika, ki v njihovem imenu
poda skupno vlogo za dodelitev sredstev;
za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se
dodeljujejo po Pravilniku o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 62/2016) le enkrat;
investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega
črpališča;
investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz
drugih javnih virov;
ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska
enota predstavlja eno stanovanje.

6. Način in višina sofinanciranja
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2018.
V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2018, se le-te
uvrstijo v proračunsko leto 2019.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do
100% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00
EUR.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN,
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih
enot, je do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar ne
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00
EUR za vsako naslednjo enoto.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR.
7. Vsebina vloge in rok za oddajo
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko,
Vransko 59, najkasneje do 30. 11. 2018.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč
2018«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov
vlagatelja.
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo
upravičencu izplačana dodeljena sredstva.
9. Nadzor nad porabo sredstev
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji
najmanj 5 let.
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti
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zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled
predmeta sofinanciranja.
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni
deski Občine Vransko.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta:
obcina.vransko@vransko.si)
Številka: 4302-01/2018
Vransko, 28. 2. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

 nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno
omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih
območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih
programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter
s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij,
 imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s
predpisi zahtevan,
 so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po
predpisih o vodah,
 v preteklih 7 letih za isti vodovod niso pridobili sredstev
sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko.
3. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v
proračunu Občine Vransko za leto 2018 na razpolago
5.000,00 EUR (proračunska postavka 04011 Oskrba z vodo).
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov,
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave
dotrajanih cevovodov itd. vključno z DDV.
Upravičeni stroški se dokazujejo
dobavitelja oziroma izvajalca del.

3. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne
vodovode na območju občine Vransko v letu 2018
Občina Vransko na podlagi 7. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave
Občine Vransko, št. 72/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode
na območju občine Vransko v letu 2018
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v
zasebni lasti na območju občine Vransko, ki jih občani
gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve
oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s
pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.
Predmet sofinanciranja so naslednje investicije:
 investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah,
 investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja,
objektov in naprav,
 investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za
izboljšanje kvalitete vode.
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi
priključki in priključevanjem objektov na omrežje.
2. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode
so fizične osebe, ki:
 so lastniki zasebnih vodovodov,
 samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo,
 njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju občine
Vransko,
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5. Način in višina sofinanciranja
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v
višini do 100% upravičenih stroškov, vendar ne več kot
1.000,00 EUR na investicijo.
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje,
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu
Občine Vransko za leto 2018.
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje,
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog,
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2018, ne bodo
dodelila v letu 2018, se bodo sredstva dodelila v letu 2019 iz
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2019.
6. Vsebina vloge in rok za oddajo
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko,
Vransko 59, najkasneje do 30. 11. 2018.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih
vodovodov 2018«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden
naslov vlagatelja.
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
 kopijo vodnega dovoljenja,
 poročilo o izvedeni investiciji,
 dokazila o zaključku investicije (projektna
dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije …) ter
 dokazila o višini investicije (originalni računi in situacija).
7. Postopek dodelitve in izplačila sredstev
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti
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odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na
podlagi katere bodo upravičencu izplačana dodeljena
sredstva.
8. Nadzor nad porabo sredstev
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji
najmanj 5 let.
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled
predmeta sofinanciranja.
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.
9. Objava javnega razpisa in dodatne informacije
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni
deski Občine Vransko.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta:
obcina.vransko@vransko.si)
Številka: 4302-02/2018
Vransko, 28. 2. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2017
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 64/2017) Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja objavlja

JAVNI POZIV
k posredovanju predlogov za podelitev priznanj
Občine Vransko za leto 2017
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja poziva k posredovanju predlogov za podelitev
naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2017:
 ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana
oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki
je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju
občine.
 GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih
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dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega
ustvarjanja.
 PLAKETA OBČINE VRANSKO
Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi
se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in
športnem področju ter za dosežke na drugih področjih.
Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi
uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo Občino
Vransko.
 PRIZNANJE OBČINE VRANSKO
Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe
in dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine
Vransko v širšem okolju.
Predlog mora vsebovati:
 ime in priimek oz. naziv in naslov predlagatelja;
 datum, ko je bil sprejet sklep o predlogu za podelitev
priznanja;
 ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv
in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti,
društva;
 utemeljitev predloga.
Utemeljitev predloga mora vsebovati:
a) za posameznika: življenjepis s poudarkom na tistih
zaslugah, zaradi katerih se predlaga podelitev
priznanja;
b) za organizacije, podjetja, društva: prikaz razvoja in
uspešnosti poslovanja z utemeljitvijo tistih dosežkov,
zaradi katerih se daje pobuda za podelitev priznanja.
Pisne pobude z utemeljitvijo pošljite na naslov Občina
Vransko, Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko, do
petka, 30. 3. 2018.
Številka: 012/2018
Vransko, 28. 2. 2018

Predsednica KMVIP
Ksenija Rovan Krivec l. r.

5. Sklep o podaljšanju roka za predlaganje kandidatov za
predsednika in člane občinske volilne komisije ter
njihove namestnike
Rok za predlaganje kandidatov za predsednika in člane
občinske volilne komisije ter njihove namestnike, določen v
javnem pozivu političnim strankam, drugim organizacijam
občanov v občini Vransko in občanom (Uradne objave
Občine Vransko, št. 73/2018), se podaljša do 12. 3. 2018.
Pisne predloge z obvezno priloženim soglasjem kandidata
posredujte do navedenega roka na naslov: Občina Vransko,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko ali oddajte osebno v
tajništvu občine.
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, 28. 2. 2018

Predsednica KMVIP
Ksenija Rovan Krivec l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
OLIMPIJSKE IGRE NOVE DOBE
Leta 776 pred našim štetjem so bile v stari Grčiji prve olimpijske igre. Prve zimske novodobne igre so bile leta 1896. Poletne olimpijske igre nove dobe pa so so se pričele leta 1924.
Vse igre so zaznamovali športniki, olimpijski ogenj, olimpijski
žar, olimpijski dopingi, olimpijski otroci …

živalskih skupin. Pozdravite te štirinožne živali: muce, miši,
tigre, lisjake, medvede in orle, ki se bodo letošnji maskoti
pridružili na olimpijskih igrah. Nekatere bodo navijale, nekatere tekmovale. Izdelale pa so si svoje navijaške rekvizite,
posebej oblikovane zastave - ponos 4. b-razreda.

Tukaj pa že prihajajo prvi olimpijci. To so nastopajoči vranski
umetniki. Na slavnostni otvoritvi zimskih olimpijskih iger v
Pjongčangu so pripravili umetniški program. Prvošolci so na
teh igrah pustili poseben pečat. V svojih opravah predstavljajo, da je šport tisti, ki združuje, ki povezuje, ki premaguje
meje zmogljivosti in odganja doping in nešportno tekmovanje.

5. a predstavlja olimpijske simbole, olimpijski ogenj in olimpijske kroge, ki predstavljajo zvezo petih celin in srečanje
športnikov celega sveta. V krogih so povezani. Ne manjka
tudi venček na glavi, pravi venček iz oljke, ki izvira iz antične
Grčije.

Učenci 2. a-razreda smo se tokrat v zimske športnike spremenili, da bi na olimpiskih igrah v Koreji kakšno medaljo osvojili.

Na zadnji strani kock bodo prikazani plakati nekaterih OI od
leta 1924 naprej, med njimi tudi Sarajevo.

2. b na olimpijske v Pjongčang smo prišli,
da bomo medalje po vrsti pobirali,
z zastavo najvišje vihrali in
Kdor ne skače, ni Slovenc kričali,
da bomo na koncu spet brez glasu ostali.
Naši športniki, naš ponos, verjamemo v vas.
Tretješolci smo soohorangi, beli tigrčki, ki so letos maskota
olimpijskih iger v Pjongčangu.
Nasmejani mladiček belega tigra, gre sicer za eno najredkejših zveri, ki ima v južnokorejskem ljudskem izročilu prav
poseben simbolni status svete živali, je svoje ime dobil iz skovanke korejskih besed za zaščitnika in tigra. Naravna sivo-bela barvna kombinacija kožuha belega tigra simbolizira tudi
sneg in led, torej glavni značilnosti zime, ter podlagi, na katerih bodo tekmovali športniki na zimskih olimpijskih igrah.
Prikupne bele tigrčke spremljajo naši pogumni zimski športniki.
V 4. a so olimpijske igre vrh dogodka za vsakega športnika.
Na programu je podelitev medalj najuspešnejšim tekmovalcem: hokej na ledu, rolkanje po ledenih zaplatah, smučanje,
kolesarjenje po triglavskem ledeniku …
Glavna maskota letošnjih zimskih olimpijskih iger je beli tiger
soohorang. Temu se bodo pridružili tudi naši predstavniki

6. a predstavlja zgodovino zimskih olimpijskih iger v lego izvedbi.

Z lego lahko ustvarimo nepredstavljive stvari, celo sestavimo zgodovino.
6. b so smučarski skakalci. Ponos naše slovenske dežele je
ekipa šestih bratov Žrevc in navijačev …
Vranski pustni karneval ni nikoli kakšen škandal.
Mi smo navijači, nikakršni bahači.
Res, da nas je malo,
a za Slovenijo se bo dobro navijati dalo.
Mi smo 7. a, najboljši navijači širnega sveta, saj z Vranskega
smo doma.
Mi smo 8. a in predstavljamo 1. grške olimpijske igre. Smo
prižigalci ognja in nosimo bakle miru. Vse golobčke miru pa
dobite v piceriji Golobček.
8. b smo navijači – zvesti nastopači. Z varnostniki spremljamo našo prelestno olimpijsko drsalko Sarino Češkovo. Na
tej olimpijadi je poskrbljeno tudi za dobro slovensko hrano.
Pri naših ponudnikih lahko dobite mastno slastno kranjsko
klobaso in kislo zelje.
9. a zdaj smo prispeli, iz Pjongčanga prileteli. Najbolj zvesti navijači danes smo tu vaši zabavljači. Danes se bomo
Brglezovih krofov nažrli in od smeha skoraj umrli.
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

KULTURNI DAN V VRTCU VRANSKO
S slovensko kulturo in kulturno dediščino intenzivno seznanjamo otroke že v vrtcu. Zavedamo se njenega pomena in vpliva
na celovit razvoj otroka. Zato smo tudi letos kulturni praznik zaznamovali s kratko izobraževalno predstavo o nastanku slovenske zastave. Otroci so gibalno ponazorili vse tri barve slovenske
zastave ter ugotavljali, kaj se skriva v grbu. Ob koncu predstave
smo poslušali Zdravljico, sledil je nastop vseh skupin našega vrtca. Upoštevajoč soodločanje otrok pri dejavnostih in izvedbah
dejavnosti v vrtcu so otroci sami predlagali, kaj bi nastopali, sami
sestavljali točke ipd. Tako smo uživali ob plesu snežink, medveda, miške, poslušali pesmice o luni, lisici in Ančki, tudi petelinček
nam je povedal, kako se melje žito.
Koordinatorici: Laura Fekonja in Anuška Križnik

21

22

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
LITERARNI VEČER 2018: POVABIMO SONCE V ŠOLO
»Povabimo sonce v šolo, da vsak dan nas bo požgečkalo, tesnobo
iz src pregnalo.« (Justina Jerman)
Letošnji literarni večer se je odvil na pustni torek, 13. 2. 2018.
Tokrat smo medse povabili pravo sonce: igralca, glasbenika,
televizijskega voditelja, ljubitelja narave ... Gojmirja Lešnjaka Gojca. Pričakovali smo ga z velikim veseljem in se pridno pripravljali
na prireditev, s katero smo slovesno zaključili letošnji šolski literarni in likovni natečaj. Gojc nas je navdušil z vso svojo preprostostjo, prijaznostjo in pozitivno energijo. Preživeli smo res prijeten večer.
Letos smo na natečaju razmišljali o učenju, šoli, šolskih težavah
in radostih, o svojih bodočih poklicih, kako bi bilo v svetu brez
šole in učiteljev, kako bi bilo, če bi se vrnili v šolo starši, o naših
izmišljenih šolah, možganih, izumih, ki bi lahko rešili svet, o tem,
kako bi načarali idealnega učitelja, kakšna je naša pot do znanja
in kako je v našem svetu učenja, od koga in kje se največ naučimo, kako bi v šolo povabili sonce, da bi se veselili učenja, znanja
in razmišljanja. Prispevke, ki so nastali na natečaju, smo izdali v

novi številki glasila Bela vrana.
Program so pripravili učenci literarnega krožka, pevci in plesalci
z mentoricami. V ambulanti za šolske bolezni so specialisti lenolog, idejolog, prismodolog, matemater, straholog in disciplinolog s pomočjo sončnih žarkov pozdravili šest pacientov. Napeto situacijo je Gojc z zanimanjem opazoval. Zaupal nam je, da
je tudi sam imel »šolske bolezni« ter potrdil, da so sončni žarki
pravo zdravilo za tovrstne težave.
Učenci so predstavljali svoja dela in znova dokazali, kako so
ustvarjalni in iskrivi. Gost in ravnateljica Majda Pikl sta podelila
pohvale in nagrade za likovna in literarna dela, ob koncu pa smo
vsi skupaj zapeli pesem Periskop, ki pravi:
»Zapustimo mrzli mokri mrak in pojdimo gor na sveži zrak, dvignimo se iz trebuha morja in pokukajmo čez rob obzorja. Dvignimo
se iz globine v višine in širine!« (Boris A. Novak)
Z veseljem bomo sledili temu sporočilu!
Mentorica prireditve Polona Učakar

MLADI PLANINCI VRTCA VRANSKO ZDRUŽILI ZIMSKI POHOD IN DRIČANJE
V februarju smo končno dočakali težko pričakovani sneg. Da
bi ga dobro izkoristili, smo se odločili pohod združiti z igrami
na snegu.
Opremili smo se s kombinezoni in z lopatkami ter se podali
proti Brišam. Zbralo se nas je dvajset. Do Briš smo se povzpeli
po markirani poti ter si tako nabirali izkušnje s hojo po skalah
v zimskih razmerah. Na Brišah je bil teren že pripravljen. Po
pobočju je šlo vedno hitreje, saj smo dodobra zgladili teren.
Poleg spuščanja z lopatkami smo izdelovali tudi snežne gradove, obzidja, se kepali …
Neradi smo zapustili hrib in se podali proti vrtcu, kjer smo se
pogreli in počakali na starše.
Katja, Matejka, Mateja

Iz življenja društev / Ne spreglejte
OBČNI ZBOR PGD VRANSKO
V soboto, 27. 1. 2018, je potekal 131. redni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Vransko. Z uvodnimi besedami
in pozdravom ga je otvoril predsednik Miha Pečovnik. Sledil
je pregled dela v letu 2017 s strani predsednika, poveljnika,
predsednikov komisij za mladino, članice in veterane, gospodarja, blagajnika, predsednika nadzornega odbora ter predsednice verifikacijske komisije. Ob tem smo lahko sklenili, da
je bilo leto za nami precej uspešno. Pridobili smo nekaj novih
članov in članic, bili uspešni na tekmovanjih, in najpomembneje, ni bilo večjih intervencij.
Ker je leto 2018 volilno leto, smo izvedli volitve članov v organe društva. Dosedanjega predsednika Miha Pečovnika je
nasledil Nejc Ropas, poveljnika Nika Stojakovića pa Martin
Reberšek, ki sta nato predstavila finančni plan in program
dela za leto 2018 in celoten mandat.
Pred podelitvijo odlikovanj in priznanj so nam nekaj spodbudnih besed namenili tudi gostje: delegati GZ Žalec, župan
Franc Sušnik, občinski poveljnik Vladimir Reberšek ter
predstavniki sosednjih gasilskih društev in drugih društev
v občini. Predvsem so se zahvalili za dobro sodelovanje v
preteklem mandatu, čestitali novemu vodstvu, nas pohvalili
za vse uspehe ter opozorili na točke, kjer smo lahko v prihodnje še boljši.

Večer smo v sproščenem vzdušju in z novimi vizijami zaključili ob pogostitvi.
Vsi člani in članice se zahvaljujemo Mihu in Niku za dosledno in dobro vodenje društva, naslednikoma pa želimo veliko
uspeha.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Karolina Kos

POVABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka,
26. 3., do petka, 30. 3. 2018, v pisarni vrtca Vransko, od 8.00 do 14.00, po predhodni najavi na št. 03 703 23
92 pa tudi izven tega termina. V petek, 30. 3., ste vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo potekal v igralnicah
vrtca od 9. 00 do 10. 00 ure.
Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam
nameravate pridružiti med šolskim letom 2018/2019.
EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od ponedeljka, 19. 3. 2018 , do petka,
30. 3. 2018. Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo.
In še dva napotka:
• Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo
s spletne strani vrtca.
• Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša,
telefonske številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski
naslov; priporočamo, da te podatke prinesete s sabo.
STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2018 (za otroke, ki
bodo 1. 9. izpolnjevali pogoj, da bodo stari najmanj 11 mesecev).
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Ne spreglejte
ŠIRJENJE ROTAVIRUSOV PREPREČUJEMO S HIGIENSKIMI UKREPI IN CEPLJENJEM
Okužbe z rotavirusi se najpogosteje pojavljajo v zimskem
času in povzročajo prebavne težave z drisko in bruhanjem.
Večinoma zbolijo otroci, mlajši od petih let. V letu 2016 je
bilo zaradi rotavirusnega gastroenteritisa na bolnišničnem
zdravljenju v Sloveniji 620 oseb (večinoma otrok). Zaradi
bruhanja, driske in povišane telesne temperature hitro pride
do izsušitve, ki lahko otroka življenjsko ogroža. Širjenje rotavirusov preprečujemo s preventivnimi higienskimi ukrepi
in preventivnim cepljenjem dojenčkov, priporočajo v ambulanti Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno
zdravje.
»Breme okužb z rotavirusi pri predšolskih otrocih je še precej
večje, kot kažejo uradni podatki o zbolelih. Rotavirusi so najpogostejši povzročitelji drisk. V povprečju imamo v Sloveniji v
zadnjih letih prijavljenih okoli 2000 primerov na leto, a to število
v uradnih evidencah ne zajame dejanskega stanja,« je povedala
prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka epidemiologije, predstojnica Območne enote Celje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. »Proti okužbi z rotavirusi lahko majhne
otroke učinkovito zaščitimo tudi s cepljenjem. Obstajata dve
cepivi, ki sta namenjeni cepljenju dojenčkov od 6. do 24. oziroma do 32. tedna starosti. Cepljenje je samoplačniško, odvisno
od izbranega cepiva sta potrebna dva oziroma trije odmerki.
Cepivo je v obliki raztopine, ki jo otrok dobi v usta s posebnim
aplikatorjem. Otrok lahko istočasno prejme tudi druga cepiva,
ki so del rednega programa cepljenja.«
V letu 2016 je bilo v Sloveniji proti okužbi z rotavirusi cepljenih 4022 otrok, med njimi 302 v celjski regiji. »Pri nas se za
cepljenje odloči malo staršev, čeprav so raziskave pokazale, da
cepljenje prepreči več kot 80 odstotkov vseh okužb z rotavirusi
in več kot 90 odstotkov resnih okužb, povzročenih z rotavirusi,«
je pojasnila prim. dr. Alenka Trop Skaza.

Priporočila v primeru okužbe z rotavirusi
Kadar otroci zbolijo, je zelo pomembno nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov. Rotavirusi povzročajo drisko,
bruhanje, krčevite bolečine v trebuhu in vročino. Posebnega
zdravljenja pri rotavirusnih okužbah ni. Najpomembneje je nadomeščati tekočino in izgubljene elektrolite. Otrok mora piti
velikokrat, vendar po malem, po nekaj žlic ali požirkov, kolikor
prenese. Posebna dieta ni potrebna, otrok naj je hrano, ki jo
želi. Z dojenjem je smiselno v času otrokove bolezni vztrajati
in nadaljevati, otroka dojiti še večkrat kot običajno. Ker drisko in bruhanje povzroča virus, antibiotiki ne učinkujejo. Tudi
zdravljenje z živalskim ogljem ali kakšnimi drugimi preparati
ni smiselno, pojasnjujejo v ambulanti Območne enote Celje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zelo pomembno je,
da s higienskimi ukrepi poskušamo preprečiti širjenje virusa,
kar pa je zlasti v kolektivih (na primer v vrtcih) težko, ker je
virus močno kužen. Posebno pozornost je potrebno nameniti
pogostemu in pravilnemu umivanju rok. Če pride do bruhanja,
je potrebno izbruhanino čim prej očistiti, čistilne krpe zapreti
v vrečke, da ne pride do širjenja in jih vreči v smeti. Onesnaženo posteljnino, oblačila na hitro speremo pod tekočo vodo in
operemo v pralnem stroju pri visokih temperaturah. Prostor je
potrebno dobro mokro očistiti z vročo vodo in detergentom
ter dobro prezračiti. Rotavirus se hitro širi, zato v domačem
okolju veljajo enaki preventivni ukrepi za omejevanje širjenja
okužbe kot v kolektivih.
Dodatne informacije:
Prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med.,
specialistka epidemiologije,
predstojnica Območne enote Celje, NIJZ,
T: 03 42 51 120, E: alenka.skaza@nijz.si

POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. JANUARJEM IN 15. FEBRUARJEM 2018
V četrtek, 25. januarja 2018, je v gasilskem domu PGD Kapla-Pondor potekal Posvet mentorjev mladine Gasilske zveze Žalec, kjer
so se seznanili s planom dela mladinske komisije Gasilske zveze
Žalec za leto 2018, z informacijami s posveta mentorjev GZ Slovenije v Zrečah, aktualnimi novostmi na tekmovanju v kvizu mladine za leto 2018, aktualnimi novostmi na tekmovanju v orientaciji mladine 2018, s kadrovanjem na področju gasilske mladine v
novem mandatnem obdobju ter spoznali primer dobre prakse
»Kako se mladi gasilci na občnem zboru predstavijo sami «.
V petek, 26. januarja 2018, smo pričeli z drugim tečajem za
gasilca pripravnika v tem letu. Tečaj poteka v gasilskem domu v
Gotovljah. Tečaja se udeležuje 28 gasilskih pri-pravnikov iz naše
gasilske zveze, pridružili pa so se nam tudi gasilci iz PGD Trbovlje
mesto.

gasilcev) in za operativnega gasilca (20 gasilcev) ter podelitev
potrdil kandidatom, ki so uspešno opravili preverjanje za prve
posredovalce (42 gasilcev).
V četrtek, 15. februarja 2018, je v PGD Zavrh pri Galiciji potekala
kuharska delavnica za gasilke Gasilske zveze Žalec, pod budnim
očesom kuharskega mojstra Mateja Trbežnika, vodje prehrane
v Domu za varstvo starejših Velenje.
Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec
imeli 10 intervencij, ki so skupno trajale 9 ur in 15 minut. Najdaljša
intervencija je trajala 1 uro in 40 minut, najkrajša pa le 30 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec

V soboto, 3. februarja 2018, je v prostorih gasilskega doma PGD
Nova Cerkev potekal Regijski posvet za članice Celjske in Savinjsko-Šaleške regije, ki so se ga udeležile tudi članice naše zveze.

V GPO Žalec je bilo 8 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč
gasilcev, v GPO Vransko in GPO Polzela so imeli eno intervencijo,
GPO Tabor in GPO Braslovče pa intervencij ni bilo.

V četrtek, 15. februarja 2018, je v Grižah potekala svečana
podelitev diplom ob zaključenih tečajih za višjega gasilca (25

Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Ne spreglejte
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v
Uradnem listu RS, št. 31/17, objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je
povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 evrov. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja
šolnine do največ 2.500,00 evrov.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:
• ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno
izobrazbo ali manj;
• ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
• so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
• za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018,
• za programe od h. do i., razpisane za obdobje od 2014 do 2018.
Prijavni obrazec in druge informacije so dostopne na www.sklad-kadri.si.

OBVESTILO O PARKIRANJU NA POSTAJALIŠČU ŠOLE
Spoštovani starši in drugi obiskovalci šole!
Prosimo vas, da ne parkirate na šolskem postajališču. Postajališče je namenjeno le šolskemu kombiju in
avtobusu. V nasprotnem primeru bomo obvestili redarsko službo.
Hvala za razumevanje.
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Ne spreglejte
V MEDU JE VEČ KOT TISOČ RAZLIČNIH SESTAVIN,
V BELEM (KRISTALNEM, TRSNEM) SLADKORJU PA JE LE SAHAROZA
izgubil svojo vlogo in jo prepustil sladkorju. Vendar so raziskovalci pozneje spoznali, da sladkor poleg trsnega oziroma
pesnega sladkorja ne vsebuje nič. V medu pa je delež trsnega
ali pesnega sladkorja majhen, ker sta v njem glavna grozdni
in sadni sladkor. Poleg sladkorjev pa so v medu našli še veliko
drugih (več kot tisoč), za človeka zelo koristnih sestavin.
Med vsebuje predvsem enostavne sladkorje (monosaharide),
zlasti fruktozo in glukozo, pa tudi disaharide, kot sta trsni in
pesni sladkor (saharoza), in le v majhnih količinah polisaharide. V medu je običajno največ (33 do 42 %) fruktoze, nekaj manj
(27 do 36 %) glukoze, malo (1 do 4 %) saharoze. Razmerje teh
sladkorjev je v medu zelo različno, odvisno od sorte medu in
učinkovitosti encimov (invertaze, saharaze), ki pridejo v med
delno z medičino, v glavnem pa iz čebeljih žlez.
V zadnjem času se veliko piše in govori o medu v primerjavi z
belim sladkorjem. Eden najbolj poklicanih, da pojasni razliko
med obema, je prim. Peter Kapš, dr. med. Kapš je upokojeni
zdravnik, specialist, ki je služboval v Zdravstvenem domu v
Novem mestu, Splošni bolnišnici Novo mesto, Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, dodatno se je izobraževal
tudi na Inštitutu za pljučne bolezni na Golniku, na kardiološki
kliniki v Zagrebu in Nemčiji. Napisal je več kot sto strokovnih
člankov, večkrat je sodeloval kot soavtor knjig, napisal je 20
samostojnih knjig, med njimi Med in zdravje, Bolezni dihal in
čebelji pridelki, Zdravljenje s čebeljimi pridelki (apiterapija),
Čokolada kot hrana in zdravilo, Hrana in rak, Mleko za zdravje,
Vino in zdravje itd. V nadaljevanju vam posredujemo njegov
članek z naslovom:
V medu je več kot tisoč različnih sestavin,
v belem (kristalnem, trsnem) sladkorju pa je le saharoza
(prim. Peter Kapš, dr. med.)
Sladkor, s kemijskim imenom saharoza, je naravno sladilo iz skupine ogljikovih hidratov. Surovi oz. rjavi sladkor, ki je vmesni
produkt ekstrakcije saharoze iz sladkornega trsa, vsebuje do
99,5 % saharoze v suhi snovi. Rafinirani oz. beli sladkor vsebuje
več kot 99,5 % saharoze v suhi snovi.
Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki so ga proizvedle čebele. Nastane iz cvetličnega nektarja ali drugih izločkov
živih rastlinskih delov ali pa iz različnih vrst mane, to je izločkov žuželk, ki so na živih delih rastlin. Osnovno snov prinašajo
čebele v panj, ga obdelajo, mu dodajo izločke svojih žlez, ga
zgostijo in nato shranjujejo v pokritih celicah satja.
Razlika med belim (kristalnim) sladkorjem in medom je več
kot očitna. V belem sladkorju je le disaharid saharoza, ki se razkroji v dva monosaharida, glukozo in fruktozo, pa nič drugega.
V medu so tudi sladkorji, vendar v njem najdemo še več kot
tisoč snovi, torej skoraj vse, kar vsebuje in potrebuje človeško
telo, zato ima med posebne lastnosti, ne le sladkost. Glavne sestavine medu so: sladkorji, encimi, mineralne snovi, hormoni,
protibakterijske snovi, kisline, dišavne snovi, vitamini, aminske kisline, flavonoidi in morebiti še kaj, pa še ni raziskano.
Tisočletja je bil med edino sladilo. V tretjem stoletju našega
štetja so se Indijci naučili zgoščati sok sladkornega trsa in tako
je med dobil tekmeca v sladkorju. Kot sladilo je med skoraj

Čebela v mednem želodčku prinese v panj približno 50 mg nektarja ali mane. Nato čebela s posebnimi gibi iztisne nektar ali
mano iz mednega želodčka na konec svojega rilčka, s čimer
zmanjša vsebnost vode v nabranem sladkem soku. Rečemo
lahko, da čebele nabrani nektar ali mano v panju obdelajo,
čemur dodajo izločke nekaterih svojih žlez in med zgostijo. Čebele skladiščijo med v celicah satja, ki jih zaprejo z voščenimi
pokrovčki, s čimer preprečijo, da bi med vezal vodo iz zraka.
Potem sledi proces zorenja, v katerem se vsebnost vode še
zmanjša, zaradi delovanja encimov pa se spremeni tudi sestava različnih vrst sladkorja.
V medu je več fruktoze kot glukoze. Tudi v nektarju so količine
sladkorjev različne. Fruktoza težje kristalizira kot glukoza. V
kristaliziranem medu so kristali glukoze obdani s tekočo fruktozo. Le-ta je slajša od glukoze.
Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in naravna zdravila. Zaradi zelo bogate sestave čebeljih proizvodov pa včasih
lahko z njimi tudi preprečimo nastanek bolezni. Čebelji pridelki (med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek, čebelji
strup) vplivajo na zdravje na številne načine. Predvsem delujejo ugodno na človeško telo, zlasti pozitivno na dvig imunosti
in zdravja nasploh. S čebeljimi pridelki ne zdravimo osnovne
bolezni, ampak z njimi pomagamo pri zdravljenju.
Zavedati se moramo, da pri sladkanju tekočin (čaja, kave ...)
z belim (kristalnim) sladkorjem, dobimo le občutek sladkosti,
ugodja, medtem ko z uporabo medu dobimo tudi druge vrste
sladkorjev, zlasti sadnega (fruktoze), poleg tega pa še vrsto
drugih, za telo zelo koristnih snovi.

Ne spreglejte

www.td.prebold.com

Vas vabita na

15. Festival potic Prebold,
ki se bo odvijal v petek, 23., in soboto, 24. marca 2018, v Dvorani Prebold.
Dostava in ocenjevanje potic (orehova potica, orehov kolač, smetanova potica z dodatki in ostale potice z dodatki)
v petek, 23. 3., od 9.00-13.00 v avlo Dvorane Prebold.
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj v petek, 23. 3., ob 19.00, razstava potic v soboto, 24. 3., od 8.00 do 15.00
v Dvorani Prebold.
Vse prispele izdelke bomo dobrodelno podarili v domove starejših v okolici.
Več informacij na telefon 031 722 250 ali e-naslov: obcina@prebold.si ali www.prebold.si.
Vabljeni!

INOVACIJE IN SPODNJA SAVINJSKA DOLINA
Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega
podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec bodo tudi letos sodelovali pri
izvedbi razpisa »Inovator leta Spodnje Savinjske doline«.
Razpis že šesto leto zapored poteka na medobčinski ravni.
Sodelujoče Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec že pred objavo razpisa namenijo sredstva
za izvedbo, ki se v 90 % namenijo za denarne nagrade nagrajenim 5 najbolje ocenjenim inovacijam. Omeniti je potrebno,
da je razpis v tem smislu dokaj edinstven, saj se na podobnih
tekmovanjih tudi na višjih nivojih inovatorjem podeljujejo le
priznanja.
Izbrana sedemčlanska Komisija za ocenjevanje deluje po
zastavljenem Pravilniku, ocena posamezne inovacije pa
je sestavljena iz več kriterijev, od katerih se še poseben
poudarek namenja inovativnosti.

Kvaliteto nagrajenih inovacij se zagotavlja s predpisano minimalno oceno, ki jo morajo nagrajene inovacije dosegati, potrdi pa jih na koncu še svet županov sodelujočih občin.
Tako je bilo do sedaj skupaj nagrajenih že 24 inovacij in 40
inovatorjev. Inovacije zagotavljajo rešitve z najrazličnejših
področij človeškega delovanja, od osnovnih pripomočkov
za gospodinjsko rabo do raznih kmetijsko obdelovalnih in
industrijskih strojev, elektronskih naprav, inovativnih rešitev
družbeno socialnega okolja ter celo specializiranih naprav za
medicinsko diagnostiko.    
Od nagrajenih inovacij jih je nekaj zelo uspešno kandidiralo
tudi na regionalnem in državnem nivoju.
Aktualni razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2017«
bo konec februarja objavljen po vseh občinskih glasilih in
spletnih straneh sodelujočih občin in partnerjev, prijave pa
se bodo zbirale do konca marca na RA Savinja.
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OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec

objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije
razpis za podelitev nagrad in priznanj

INOVATOR LETA SSD 2017
v kategorijah:
patenti,
izboljšave izdelkov,
izboljšave tehnoloških postopkov.
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,
ali
fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh
občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu
"Inovator leta SSD".
Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2018
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
•
•
•
•

Prijava na razpis mora vsebovati:
ime in priimek ter naslov inovatorja,
naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za
ocenjevanje,
slike, načrte in opis prijavljene inovacije,
stopnjo realizacije inovacije.

Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv
na spletnih straneh RA Savinja, s priloženo elektronsko verzijo kompletne
prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja
vsebine. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako
»NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«.
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega
partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 24. aprila 2018.
Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator
leta SSD« dobite na Razvojni agenciji Savinja,
tel.: 03/713 68 60 in na spletni strani www.ra-savinja.si

Ne spreglejte
Posebni trenutki si zaslužijo lepe spomine

FOTOGRAFIRANJE KRSTA

Družina je naše največje bogastvo
in naši otroci so samo enkrat majhni.
Te trenutke je vredno ohraniti
v lepem spominu.

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

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

..e.me.e 20%

...... ... .zde..v.

F.....JIGE.

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

*NOVO PRI DFG - Sedaj se lahko izognete zamudnemu plačilu z gotovino.
Preprosteje, udobno in varno lahko nakup v studiu plačate s plačilno-kreditno kartico.

Projekt »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju«

VABILO
NA PREDAVANJA O DEMENCI
Kulturni dom Vransko (Vransko 134)
. deme.c. se .. ... ... d....če. ..č.. ....s.. s.eč..em., z... .e
ze.. ..mem..., d. .. .em ..d..č.. ..e..m. sv... z..... .. .z..š..e.
Še ..se.e. .e .. ..mem... z. sv..ce, .e...m...e .s....v..ce ..
s.....v.e de..vce ... .s.... .se. z deme.c.. ....e... .e ..d.
ozaveščanje posameznih poklicnih skupin, kot so: uslužbenci v bankah,
poštah, trgovinah v lokalnem okolju, saj je tovrstno znanje izjemnega
pomena za zagotavljanje prijaznih storitev osebam z demenco.

Sreda, 14. marec 2018, ob 18.00

.v.d v deme.c., v.s.e deme.c, ....v..v. deme.ce
..ed.v..e...c.: .ev......... mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.

Četrtek, 15. marec 2018, ob 18.00

..m.....c... .. .dz.v...e .. .e..edv.d...ve .e..c..e .se. z deme.c.
.e. ..č.. ..m.....c..e z .se..m. z deme.c.
..ed.v..e...c.: psihologinja dr. Veronika Kragelj.
Predavanje traja 2 šolski uri, nato bo možnost razprave s predavateljico.
Udeležba je brezplačna.
Izvajalec projekta “Žive� z demenco ‒ podpora v domačem okolju” je Dom ob Savinji
Ce..e, s..... s .....e... v ....e....
Dodatne informacije: DOM OB SAVINJI, Jurčičeva 6, 3000 Celje
kontaktna oseba: Mateja Pavlič, 03 427 95 06 ali
..e...evs..m...@d.m..s.v.....s.
Projekt soﬁnancira Ministrstvo za zdravje RS.
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PES POMOČNIK ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE
Že v stari Grčiji so poznali pse, ki
so vodili slepe. Množično pa so
pse vodnike začeli uporabljati po
1. svetovni vojni, zlasti v Nemčiji. V
Sloveniji se je pričelo usposabljanje
psov vodnikov leta 1953. Do sedaj je
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Republike Slovenije pokrival stroške
za psa pomočnika le slepim ljudem,
s spremembo Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov in sprejemom
Pravilnika o psih pomočnikih, pa
lahko invalid, ki je zaradi invalidnosti
težko ali najtežje gibalno oviran, a
ima ustrezne psihofizične lastnosti
in primerne bivalne pogoje, dobi
psa pomočnika. Biti mora polnoletni
državljan Republike Slovenije ali
tujec s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji, sposoben sam sprejeti
odločitev za psa in imeti socialno
mrežo v primeru, ko za psa ne zmore
krajši čas skrbeti sam.
Psi pomočniki so naučeni, da za
gibalno ovirano osebo pobirajo
in prinašajo razne predmete (npr.
telefon, jedilni pribor, kovance,
daljinec za TV, zdravila, časopis itd.),
odpirajo in zapirajo vrata, prižigajo
in ugašajo luči, pomagajo osebi pri
oblačenju, slačenju, pomagajo pri
hišnih opravilih, vlečejo invalidski
voziček, spremljajo osebe pri
vsakodnevnih opravilih, kot so
nakupovanje, obisk pošte, banke
in drugo. Za psa pomočnika ni
primeren vsak pes, temveč mora
biti ustrezno izšolan. Biti mora
popolnoma navezan na invalida in
pripravljen na delo z njim. Zato mora
gibalno ovirana oseba najprej vložiti
vlogo za uveljavljanje pravice do psa
pomočnika. To lahko od 1. maja 2018
stori na kateri koli upravni enoti v

Republiki Sloveniji, tudi na Upravni
enoti Žalec.

dolžnosti odločbo o dodelitvi psa
invalidu v last.

Na upravni enoti bomo po prejemu
vloge
zaprosili
Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije – Soča ter izvedenca, da
podata izvedenski mnenji o fizičnih,
osebnih in drugih značilnostih
invalida, oceno o združljivosti invalida
in psa ter uspešnosti para, ki ga
tvorita invalid in pes. Na podlagi
izvedenskega mnenja bomo izdali
odločbo o odobritvi šolanja psa
pomočnika. Po pravnomočnosti
odločbe bo upravičenec prejel
vrednotnico za financiranje šolanja
psa. Sredstva za šolanje psa so
zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije.
Upravičenec
izbere
izvajalca šolanja psa v roku enega
meseca od izdaje vrednotnice.
Seznam izvajalcev je objavljen na
spletni strani Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti. Šolanje psa traja približno
dve leti (predpriprava – splošno
šolanje eno leto, sledi posebno
šolanje).

Če pes ne more več opravljati nalog
zaradi bolezni, poškodbe ali smrti,
za katero ni kriv invalid, lahko invalid
uveljavlja pravico do novega psa. V
primeru pa, da invalid po svoji krivdi
izgubi psa pomočnika, ni upravičen
do novega psa najmanj osem let od
pridobitve.

Če izvajalec med šolanjem psa
oceni, da upravičenec ne izpolnjuje
več pogojev za pridobitev psa,
o tem obvesti upravno enoto, ki
izda odločbo, s katero odloči, da
invalid ni upravičen do dodelitve psa
pomočnika.
Po končanem šolanju psa član
multidisciplinarnega tima inštituta in
izvedenec skupaj z izvajalcem opravijo
končni preizkus usposobljenosti
invalida in psa za sodelovanje. Če
sta invalid in pes preizkus uspešno
opravila, bomo izdali na upravni enoti
(po prejemu zapisnika) po uradni

Invalid mora psa od dne, ko
postane njegov lastnik, zavarovati
za poškodbo oziroma škodo, ki bi
jo pes storil ljudem ali stvarem, ter
psa nezgodno zavarovati za primer
bolezni in poškodb. Psu mora
zagotavljati prehrano, negovanje
oziroma čiščenje, redno veterinarsko
oskrbo, redne sprehode ter drugo.
Zagotoviti mu mora, da pes živi v
stanovanju ali hiši.
Izšolan pes je spremljevalec človeka,
mu zagotavlja stalno bližino in je
njegov zvest prijatelj. Znano je, da pes
ugodno vpliva na človekovo počutje
in zdravje.
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

POSLOVILI SO SE
Februarja so se od nas poslovili:
Julijana Novak (1931-2018), Zajasovnik 14
Štefan Golobič (1930-2018), Vransko 115
Antonija - Tončka Fideršek (1930-2018), Brode 9
Frančišek - Franc Čvan (1935-2018), Prekopa 3a

Napovednik dogodkov - MAREC 2018
PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

3. 3. 2018
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V
KATSCHBERG

odhod izpred športne dvorane

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

3. 3. 2018
19.30

Gledališki abonma
NA SVIDENJE NAD ZVEZDAMI

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

6. 3. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

8. 3. 2018
17.00

DAN CIVILNE ZAŠČITE SLOVENIJE

Športna dvorana Vransko

Uprava RS za zaščito in reševanje

10. 3. 2018
10.00–18.00

5. VELIKA VSESLOVENSKA RAZSTAVA ROŽ
IZ PAPIRJA

Športna dvorana Vransko

DUTŽO Vransko
Sekcija Vranske Rož'ce
(041 640 405)

11. 3. 2018
10.00–18.00

5. VELIKA VSESLOVENSKA RAZSTAVA ROŽ
IZ PAPIRJA

Športna dvorana Vransko

DUTŽO Vransko
Sekcija Vranske Rož'ce
(041 640 405)

14. 3. 2018
18.00

Predavanje
»ŽIVETI Z DEMENCO – PODPORA V
DOMAČEM OKOLJU«

Kulturni dom Vransko

Center za krepitev spomina
(03 427 95 06)

15. 3. 2018
18.00

Predavanje
»ŽIVETI Z DEMENCO – PODPORA V
DOMAČEM OKOLJU«

Kulturni dom Vransko

Center za krepitev spomina
(03 427 95 06)

15. 3. 2018
17.00

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU

Športna dvorana Vransko

OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

16. 3. 2018
18.00

Predavanje Franca Kralja
FRIDERIK IN VERONIKA

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

17. 3. 2018
10.00

Otroški abonma
ŽOGICA MAROGICA

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

17. 3. 2018
19.30

Gledališki abonma
DEKAMERON

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

20. 3. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

22. 3. 2018
17.00

GLASBENI VRTILJAK VRTCA VRANSKO

Športna dvorana Vransko

Vrtec Vransko
(03 703 23 90)

23. 3. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

27. 3. 2018

VRTEC NA OBISKU

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

30. 3. 2018

VRTEC NA OBISKU

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

31. 3. 2018
13.00–16.00

VELIKONOČNA STOJNICA

trg Vranskega

Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

3. 3. 2018
16.00–18.30

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
SEMENA, BIODINAMIČNI PREPARATI

Občina Tabor
sejna soba

Ajda Štajerska
(051 394 494)

8. 3. 2018
9.00–10.00

KROŽEK
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

10. 3. 2018
8.00–13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d.o.o.
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

10. 3. 2018
16.00–18.30

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
KOMPOST, KOLOBAR, PLEVELI IN ŠKODLJIVCI

Občina Tabor
sejna soba

Ajda Štajerska
(051 394 494)

13. 3. 2018
17.00

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU

Dom krajanov Tabor
telovadnica

POŠ Tabor
(03 703 21 80)

24. 3. 2018
9.00-12.00

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK in
TRŽNICA TD GUŠT TABOR

Kmetija Laznik,
Miklavž pri Taboru

Adi Laznik
(041 543 396)

27. 3. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

27. 3. 2018
19.00

KOŠARKARSKA TEKMA
STARI-MLADI

Dom krajanov Tabor
telovadnica

ŠD Partizan Sekcija košarka
(031 895 542)
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5. velika vseslovenska razstava rož iz papirja
Vabimo vas, da se z nami podate na pot izjemne kulturne dediščine
in se nam pridružite v soboto in nedeljo, 10. in 11. marca 2018,
v Športni dvorani Vransko na edinstveni tovrstni razstavi pri nas.
Več kot sto razstavljavcev iz vse Slovenije bo predstavilo na tisoče rož.
Razstava se bo pričela ob 10.00 s kratkim kulturnim programom.
Vstopnine ni.
Organizator:
Društvo univerza
za tretje življenjsko obdobje Vransko
Sekcija Vranske rož’ce
Kontakt: Martina Felicijan
041 640 405

Pokrovitelj dogodka:
Občina Vransko

