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OBČINSKI INFORMATOR
številka 143
Vransko, 30. 3. 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,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, LD Vransko, ŠRD Ločica,
NK Vransko, ŠD Vransko, Hiša Lisjak, Zavod za zaščito in
dobrobit živali Muri, Fotografski studio DFG, Tone Tavčar, Ivan
Lipičnik, Darko Naraglav
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. 4. 2018.
Prispevke zbiramo do 15. 4. 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 SE JE SESTAL NA 22. REDNI SEJI
V torek, 13. 3. 2018, se je občinski svet Občine Vransko sestal
na prvi seji v letu 2018, na kateri je:
• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 21. redne seje z dne
12. 12. 2017;
• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Sonje Cencelj, Vida Križnika, Marjana Pečovnika, Anice
Jagodič in Jožeta Matka;
• za mandatno obdobje od 19. 3. 2018 do 19. 3. 2022
imenoval občinsko volilno komisijo v sestavi:
• predsednica: Brigita Miklavc, Vransko 179, 3305 Vransko
• namestnica predsednice: Lidija Goričan, Brode 24a,
3305 Vransko
• članica: Katjuša Lesjak, Vransko 152a, 3305 Vransko
• namestnica članice: Špela Pečovnik, Brode 24b, 3305
Vransko
• članica: Damijana Podbregar, Vransko 14, 3305 Vransko
• namestnica članice: Apolonija Semprimožnik, Jeronim
33, 3305 Vransko
• član: Jože Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko
• namestnik člana: Emil Jelen, Vransko 175, 3305 Vransko
• se seznanil s poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na
območju občine Vransko v letu 2017;
• se seznanil s poročilom koncesionarja o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na
območju občine Vransko v letu 2017;

• se seznanil s poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o
izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu v letu 2017;
• se seznanil s poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene
občane občine Vransko v letu 2017;
• podal soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu od 1. 3. 2018 dalje v višini 17,41 €, pri
čemer znaša subvencija občine 12,41 €, cena za uporabnike storitve pa 5,00 € na uro;
• potrdil spremembo ekonomske cene za Vrtec Vransko
od 1. 3. 2018 dalje, in sicer ceno dnevnega programa za
otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja v višini
420,84 € in ceno dnevnega programa za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja v višini 366,07 €;
• podal pozitivno mnenje h kandidaturam Petre Petrovič
Pražnikar in Aljoše Šipa za ravnatelja II. OŠ Žalec v obdobju 2018–2023;
• sprejel Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2018;
• sprejel sklep o sofinanciranju obnove župnijske cerkve
sv. Mihaela iz proračuna Občine Vransko v skupni višini
60.000 € oz. po 12.000 € letno v v obdobju petih let;
• sprejel sklep, da se za izgradnjo čebelnjaka za potrebe
čebelarskega krožka na OŠ Vransko-Tabor iz občinskega proračuna zagotovijo sredstva za nabavo materiala v
višini do 4.520,00 €, pri čemer Občina Vransko pri projektu nastopi kot investitor in pridobi gradbeno dovoljenje,
Čebelarsko društvo Vransko pa izvede dela in priskrbi
čebelarsko opremo.

NA JASI VELIKO ZALJUBLJENIH PAROV
V nedeljo, 18. februarja, je Hiša Lisjak na svoji poročni in lokaciji
za druge življenjske obletnice gostila 4. Poročni sejem s Šotori
Petre. Sejem so obiskali številni pari, zaročenci in drugi, ki so
pokukali v bogato poročno ponudbo 20 razstavljavcev. Hiša
Lisjak je poskrbela tudi za kulinarično razvajanje udeležencev,
seveda pa ni manjkal njihov prepoznavni Lisjakov šmorn.
Predstavila sta se gostitelja, Šotori Petre in Hiša Lisjak, s svojo
poročno ponudbo, Hiša Lisjak z lokacijama za poroke - Kozolec
pri ribniku in Na jasi - in celotno organizacijo poročnega slavja, od pogostitve, strežbe, sedežne postavitve do aranžiranja.
Šotori Petre pa so predstavili svojo raznoliko ponudbo poročnih in VIP-šotorov, paviljonov in pagod ter odgovorili na vsa
vprašanja obiskovalcev. Na drugih razstavnih prostorih so se
predstavili še fotografi, dekoraterji, zlatarne, stilisti, slaščičarji,
kozmetičarka, glasbeniki in še nekaj drugih nepogrešljivih členov poročnega slavja, tudi Kmetija Lukman s svojo poročno
kočijo, barman in podjetje, ki pripravi fotografiranje svatov na
licu mesta.
Hvala vsem razstavljavcem, ki so predstavili svojo ponudbo, in
obiskovalcem, ki so v sneženi pravljici Na jasi obiskali Poročni
sejem. Na svidenje do vašega dogodka ali prihodnjega sejma.
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Zgodilo se je ...
NA USPOSABLJANJU VEČ KOT 300 VOZNIKOV
Za uspešnost intervencije smo odgovorni vsi: tako tisti,
ki hitijo na pomoč, kot drugi udeleženci v prometu, saj
jim lahko s svojim ravnanjem pomagamo ali pa jih pri
opravljanju njihovega poslanstva oviramo.

Ker se vsako reševanje ob klicu na pomoč začne na cesti,
si v AMZS že vrsto let prizadevamo, da z našimi programi
pomagajo do varnejše vožnje tudi voznikom intervencijskih vozil. Ena najboljših možnosti za pridobivanje znanj
in nadgrajevanje vozniških izkušenj je usposabljanje na
simulatorju intervencijske vožnje.
Letošnjega se je od 16. januarja do 9. februarja udeležilo več kot 300 voznikov intervencijskih vozil, večinoma
gasilcev. Kako takšna usposabljanja potekajo, zakaj so
pomembna oziroma kako pomagajo voznikom intervencijskih vozil pri opravljanju njihovega poslanstva, kakšna naj bi bila intervencijska vožnja, da bo voznik čim
hitreje, hkrati pa s čim manj stresa in napora prispel do
mesta reševanja, je bilo le nekaj vprašanj, na katera so
odgovore poiskali na novinarski konferenci, ki so jo v
AMZS organizirali v sodelovanju z Upravo Republike Slo-

venije za zaščito in reševanje, Gasilsko zvezo Slovenije in
Združenjem poklicnih gasilcev Slovenije.
Kot je povedal Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, je v GZS okoli 50 tisoč operativnih gasilcev, ki so
vsi potencialni vozniki intervencijskih vozil. »Zagotovo je
velik izziv, kako takšnemu številu gasilcev zagotoviti, da
bodo za vožnjo ustrezno usposobljeni. Vesel sem, da se zadeve premikajo – takšen simulator je namreč priložnost,
da se čim več operativcev udeleži tovrstnih izobraževanj.«
Ob tem je še dejal, da se je treba zavedati, da se za prostovoljnega gasilca odhod na pomoč običajno začne že od
doma, od koder se do gasilskega doma pelje z osebnim
vozilom, kar zagotovo predstavlja večje tveganje za nastanek prometne nesreče – takšen voznik je namreč z mislimi že na intervenciji. »Do prihoda v gasilski dom nihče
od gasilcev ne ve, kateri bo vozil intervencijsko vozilo, šele
tam se potem določi najbolj izkušen, se pa seveda zgodi,
da najizkušenejšega ni. Za nas je torej izjemnega pomena, da tudi tistim z manj izkušnjami povemo oziroma jih
ozavestimo, da je veliko bolj pomembno priti do nesreče,
četudi morda nekaj minut kasneje, kot pa sploh ne priti,«
je poudaril Petek. Dodal je še:
"Tudi na intervencijski vožnji je treba upoštevati, da je
voznik odgovoren tako za svojo varnost kot varnost sopotnikov in drugih udeležencev v prometu ter ne nazadnje za vozilo."
Na sliki: Člani iz PGD Ložnica pri Žalcu. Prvi z leve pa je inštruktor varne vožnje Danijel Granda, ki je v AMZS Centru
varne vožnje na Vranskem vodja usposabljanj za voznike
intervencijskih vozil, sicer pa je tudi sam gasilec, aktiven
v PGD Vransko.
T. Tavčar

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. FEBRUARJEM IN 15. MARCEM 2018
Dogodki:
V petek, 16. februarja 2018, se je v prostorih PGD Letuš
pričel tečaj za strojnike, ki se ga udeležuje 39 gasilcev iz
Gasilske zveze Žalec.
Istega dne so v prostorih PGD Braslovče potekali zaključni izpiti pred izpitno komisijo GZ Slovenije za gasilske
častnike. Tečajniki prihajajo iz gasilskih društev celotne
Savinjsko-Šaleške regije.
Prav tako so ta dan v prostorih gasilskega doma PGD Vrbje potekali izpiti na tečaju za gasilce pripravnike, ki se ga
udeležuje 28 tečajnikov iz GZ Žalec in 6 iz PGD Trbovlje
mesto.
V nedeljo, 18. februarja 2018, je v Osnovni šoli Braslovče
potekal kviz mladine Gasilske zveze Žalec, ki se ga je
udeležilo 28 ekip. Te so se na tekmovanje uvrstile s predhodnih tekmovanj vseh petih gasilskih poveljstev v GZ
Žalec (Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec). Skupno je na kvizih nižjih nivojev sodelovalo 67 ekip.
Gasilska mladina se je tekmovanja udeležila v naslednjih
kategorijah (v vsaki ekipi so trije tekmovalci):
• pionirji – 12 ekip,
• mladinci – 11 ekip in
• gasilci pripravniki – 5 ekip.

Mladi gasilci so se pomerili v znanju iz gasilske tematike,
kjer so reševali teste in iskali gasilske besede v osmerosmerki. V praktičnem delu so štafetno vezali vozle in izvajali vajo iz gasilskih spretnosti.
Najboljše tri ekipe med pionirji:
1. mesto PGD Drešinja vas 1,
2. mesto PGD Drešinja vas 3,
3. mesto PGD Drešinja vas 2.
Najboljši rezultati, ki so jih dosegli mladinci:
1. mesto PGD Grajska vas,
2. mesto PGD Andraž nad Polzelo in
3. mesto PGD Braslovče.
Rezultati, ki so jih dosegli gasilski pripravniki:
1. mesto PGD Šempeter,
2. mesto PGD Polzela in
3. mesto PGD Kapla – Pondor.
Mlade gasilce je v uvodu pozdravila tudi ravnateljica OŠ
Braslovče Marija Arh, medalje pa so podelili predsednik
GZ Žalec Edvard Kugler, poveljnik David Krk in podpoveljnik gasilskega poveljstva občine (GPO) Braslovče Jože
Derča.

Zgodilo se je ...
Na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 10. marca v Velenju, so se uvrstile prve tri ekipe v vsaki konkurenci. Na
državno tekmovanje, ki bo 17. marca v Trbovljah, se bosta
uvrstili prvi dve ekipi z regijskega tekmovanja.
Gasilska zveza Žalec vsem tekmovalnim ekipam čestita
za dosežene uspehe in se zahvaljuje mladinski komisiji
GPO Braslovče za organizacijo tekmovanja.
V soboto, 3. marca 2018, je v gasilski šoli na Igu potekal
zaključni izpit na tečaju za gasilske častnike, ki smo ga
za Savinjsko-Šaleško regijo organizirali v GZ Žalec. Izpite
je uspešno opravilo vseh 25 tečajnikov, ki so izpolnjevali
pogoje, od tega jih je bilo kar 19 iz naše gasilske zveze.
Vsem iskreno čestitamo.
V torek, 6. marca 2018, je v gasilskem domu PGD Braslovče
potekal 9. posvet veteranov in veterank Gasilske zveze
Žalec.
V nedeljo, 11. marca 2018, je v Domu krajanov Andraž
nad Polzelo Komisija za članice Savinjsko-Šaleške regije
v počastitev dneva žena in materinskega dneva priredila
ogled komedije POLICIJSKA POSTAJA, ki so si jo ogledale
članice iz naše regije.
V sredo, 14. marca 2018, je v dvorani PGD Žalec potekal
posvet tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk. Skupaj so pred pričetkom praktičnih vaj na prostem v sliki
in besedi obnovili teoretični del vaje s hidrantom in vaje
raznoterosti.

50 minut. Najdaljša intervencija je trajala 4 ure, najkrajša
pa le 10 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 13 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Vransko, GPO Polzela in GPO Tabor
so imeli po dve intervenciji in GPO Braslovče 5 intervencij.
Intervencije na območju GPO Vransko:
25. 2. 2018
Ob 20.11 so v Ločici pri Vranskem, Gasilska zveza Žalec,
zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD
Ločica pri Vranskem, Vransko, Prekopa in Tešova so saje
pogasili ter s termokamero pregledali dimnik.
6. 3. 2018
Ob 9.44 se je na Zahomcah v GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, na hlevu zaradi prekomerne obtežitve strešne
konstrukcije zaradi teže snega vdrla streha. Posredovali so gasilci PGD Vransko, Ločica pri Vranskem in Prekopa-Čeplje-Stopnik, ki so s tehničnim posegom podprli
streho hleva ter z izdatno pomočjo sosedov iz njega rešili
5 glav govedi.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze
Žalec opravili 24 intervencij, ki so skupno trajale 28 ur in

UTRIP DOMOZNANSTVA: ŽIVLJENJE V DVORCU NOVO CELJE PO DRUGI SVETOVNI
VOJNI
Februarski Utrip domoznanstva, ki je bil
posvečen tudi slovenskemu kulturnemu
prazniku, je zaznamoval zanimiv pogovorni večer z naslovom Življenje v dvorcu Novo
Celje po drugi svetovni vojni. S Karmen
Kreže in Urošem Govekom, ki sta pogovor
vodila, so se pogovarjali Alojz Virtič, dolgoletni glavni ekonom v bolnišnici Novo
Celje in Domu Oskrbovancev Novo Celje,
Urška Cvetko, hči zdravnika dr. Ivana Kopača, Franc Lavbič, glavni vrtnar v bolnišnici Novo Celje in Domu Oskrbovancev
Novo Celje, ter Marinka Muck, zadnja direktorica Doma oskrbovancev Novo Celje.
Dravska banovina je do leta 1932 poslopja Novega Celja preurejala za potrebe novoustanovljene psihiatrične bolnišnice, ki je
delovala do leta 1941. Med okupacijo so Nemci po načelih svoje rasistične ideologije to
bolnišnico ukinili. Duševne bolnike, ki so potrebovali dolgotrajno osamitev, so premestili v Avstrijo in jih po ustaljenih medicinskih
postopkih usmrtili. Okupator je bolnišnico
Novo Celje preuredil v vojaško bolnišnico.

Takoj po osvoboditvi leta 1945 je bila tu pod posebno upravo še naprej vojaška bolnišnica za nemške ujetnike. V drugi polovici leta 1946
je Ministrstvo za ljudsko zdravstvo Socialistične Republike Slovenije
v Novem Celju ustanovilo zdravilišče za pljučno tuberkulozo, ki se
je leta 1948 preimenovalo v Specialno bolnišnico za tuberkulozo. V
Novem Celju so leta 1970 ustanovili samostojni socialni zavod – Dom
oskrbovancev za ostarele in onemogle občane za potrebe več občin.
Prvega januarja 1983 je dvorec Novo Celje zapustil še zadnji pacient.
Tako se je v teh prostorih končala dolgoletna bolnišnična zdravstvena dejavnost.
Karmen Kreže
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Zgodilo se je ...
IZVEDENA PRVA DELAVNICA V OBČINI PREBOLD POD OKRILJEM PROJEKTA SPOT
SVETOVANJE SAVINJSKA
v Sloveniji in tujini, odpiranje poslovnih priložnosti, srečanje
podpornega okolja v regiji ter še mnoge druge dejavnosti. V
ambiciozno zastavljenem projektu, v katerem so postali ena
izmed 12 slovenskih poslovnih točk (v nadaljevanju SPOT),
sodeluje sedem partnerjev: Savinjsko-Šaleška gospodarska
zbornica, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Šolski
center Slovenske Konjice – Zreče, Razvojna agencija Savinja,
Savinjsko-Šaleška Območna razvojna agencija, d. o. o., Razvojna agencija Sotla in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, kjer je tudi sedež SPOT svetovanje Savinjska. Na
sedežu SPOT-a, v prostorih Območne obrtno-podjetniške
zbornice Celje, bo vzpostavljen »showroom« regije, kjer se
bodo predstavljala regijska podjetja.
21. februarja 2018 je bila v sodelovanju z Občinsko knjižnico
Prebold pod okriljem tega projekta izvedena prva delavnica v Občini Prebold z naslovom Vpliv komunikacije na uspešnost poslovanja. Polna dvorana udeležencev dogodka,
ki ga je izvedla mag. Tatjana Štinek, svetovalka SPOT svetovanje Savinjska z Območne obrtno-podjetniške zbornice
Celje, dokazuje, da je za tovrstno pridobivanje znanj veliko
zanimanje med potencialnimi podjetniki in podjetji. Delavnica je na primerih iz prakse in v obliki praktičnih vaj z vključitvijo udeležencev pokazala povezavo med komunikacijo in
podjetništvom, se dotaknila temeljev uspešne komunikacije
in stroškov, ki nastajajo pri poslovnih subjektih zaradi neustrezne komunikacije. Predavateljica je poudarila tudi
pomen in možne pasti spletnih orodij ter pomembnost
pridobivanja informacij in upoštevanja zakonodaje Republike Slovenije.
V uvodu je predavateljica predstavila projekt in njegove koristi za prebivalce regije in za podjetja. Osem usposobljenih
svetovalk SPOT svetovanje Savinjska je na razpolago za uporabnike za brezplačno informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, mreženje subjektov
podpornega okolja v regiji, promocije in informiranja o podjetništvu, usposabljanja, delavnice, izmenjavo dobrih praks

Dejavnosti projekta bodo potekala pet let, zato naj potencialni podjetniki in že obstoječa podjetja čim prej obiščejo
ali kako drugače navežejo kontakt s poslovno točko SPOT
svetovanje Savinjska.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za
regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Spirit Slovenija, javna agencija.
mag. Tatjana Štinek

ZASLUŽNIM PRIZNANJA CIVILNE ZAŠČITE
Osrednja regijska prireditev ob svetovnem dnevu civilne
zaščite v Zahodnoštajerski regiji je bila v četrtek, 8. marca, v
Športni dvorani Vransko. Zbrane je uvodoma pozdravil vodja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Urad
operative izpostave Celje, Janez Melanšek, nato pa v imenu
gostitelja Občine Vransko župan Franc Sušnik. Slavnostna
govornica je bila ministrica za obrambo RS Andreja Katič,
podelili pa so 22 bronastih, 3 srebrne in 1 zlati znak.
Ministrica je v svojem govoru poudarila, da je dan Civilne
zaščite praznik vseh, ki ob ogrožajočih razmerah poskrbijo
za učinkovito ukrepanje, varujejo človeška življenja, skrbijo
za naše premoženje in preprečujejo usodne posledice za
okolje. Vsem delujočim v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami se je ministrica Andreja Katič zahvalila
za ves trud, čuječnost in za to, da se lahko počutimo varne. Slovesnost je potekala prav na mednarodni dan žensk,
zato je ministrica izpostavila tudi pomembno vlogo žensk

v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
nasploh v obrambnem resorju.
Ob tem pa je poudarila, da vsakdanjik vseh delujočih v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ni
praznik. To je namreč po njenih besedah trdo in nepredvidljivo delo, prežeto s skrbmi in z odgovornostjo, pa tudi
z odsotnostjo od najbližjih. Zato se je ministrica še posebej
zahvalila njihovim družinam za vso podporo pri odgovornem in zahtevnem poslanstvu, ki ga opravljajo.
V nadaljevanju je poudarila, da naravne in druge nesreče
pomenijo precejšnjo grožnjo naši varnosti. Kljub obsežni
preventivi jih je vsako leto veliko. Narava je še vedno, ne
glede na vse civilizacijske dosežke, zelo nepredvidljiva. Vedno znova nam pokaže, kako ranljivi smo. Res pa je tudi, da
se v njihovo reševanje in ukrepanje vsako leto vključuje tudi
vse več reševalcev in reševalk različnih znanj, je še povedala
ministrica.
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pri Velenju. Gozdni požar je gasilo 219 gasilcev iz 11 gasilskih
enot, v reševanje je bil vključen tudi helikopter Slovenske
vojske. Med intervencijo gozdnega požara se je težje poškodoval gasilec. Žal so tudi taki neljubi dogodki realnost, s katero se moramo soočati. Pozeba aprila ter suša v juniju sta
prizadeli celotno regijo, trajne nasade v sadjarstvu in vinogradništvu, številne kmetijske površine. Škoda je presegala
0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, v
regiji je bila ocenjena preko 16 milijonov evrov …

Omenila je tudi največje naravne in druge nesreče, ki so
zaznamovale obdobje od lanskega praznika do danes v Zahodnoštajerski regiji. Zelo zahtevno je bilo že obvladovanje
lanskoletnih aprilskih poplav v porečju reke Savinje. Prizadele so območje 21 občin. V intervencijah ob njih je posredovalo 448 gasilcev 49 gasilskih enot in regijska enota Civilne
zaščite s črpalko visoke kapacitete. Močan veter in poplave
so prizadele to regijo tudi sredi decembra. Najhujše razmere
so bile na območju Zgornje Savinjske doline v občinah
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. Združili so se
trije ključni dejavniki, in sicer taljenje snega, močne padavine ter viharni veter z vetrolomom. Skupaj je v reševanju
teh razmer posredovalo več kot 1.000 prostovoljnih in poklicnih gasilcev, pripadnikov Civilne zaščite in reševalcev ter
321 delavcev javnih in drugih podjetij. Neurja in močan veter
so se pojavljali tudi v poletnih mesecih. Žal tudi s požari ni
bilo prizanešeno. Lani konec marca je zagorelo v Hrastovcu

Priznanja in nagrade Civilne zaščite se podeljujejo pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam,
občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim
organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Bronasti znak Civilne zaščite so iz občin Spodnje Savinjske
doline prejeli: David Krk, poveljnik Gasilske zveze Žalec,
doma iz Andraža nad Polzelo, Franci Skok, predsednik PGD
Gomilsko, in Uroš Ocvirk, poveljnik PGD Prebold-Dolenja
vas-Marija Reka. V letošnjem letu pa bodo priznanja Civilne
zaščite prejela tudi prostovoljna gasilska društva, ki praznujejo visoke obletnice. Priznanja jim bodo vročena na njihovih
svečanostih. Tako bo Srebrni znak za 100 let delovanja prejelo PGD Sv. Lovrenc pri Preboldu, Plaketo civilne zaščite za
140 let delovanja pa PGD Šempeter v Savinjski dolini.
Prireditev so popestrili Mladinski pevski zbor, ki ga vodi Vanja Govek, otroška folklorna skupina OŠ Vransko-Tabor pod
mentorstvom Brede Čvan ter recitatorja Filip Roter Zajec in
Nadja Žuna pod vodstvom Maje Laznik.     
T. Tavčar
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IZDELOVANJE PAPIRNATIH ROŽ - NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENIJE
Zgodovina izdelovanja papirnatih rož na slovenskem
podeželju

Izdelovanje papirnatih rož danes

Izdelovanje papirnatih rož se je na slovenskem podeželju začelo uveljavljati sredi 19. stoletja kot nadomestek za
v zimskem času nedosegljivo, neobstojno in drago sveže
cvetje. Največji razcvet je doživelo v obdobju med obema
svetovnima vojnama, ko je bilo kot domača obrt razširjeno po celotnem slovenskem ozemlju. Ženske so največ rož
izdelale v zimskem času, pred prazniki in po naročilu, izdelovanje v skupini pa je bila tudi priložnost za druženje in
prenašanje znanja na mlajše generacije. Rože so izdelovale
iz raznovrstnega papirja, najpogosteje iz barvnega krep papirja. S škarjami ali sekači so izrezovale cvetne in stebelne
liste in jih z žičnato oporo oblikovale v rože, med katerimi sta
prevladovala nagelj in vrtnica. Za daljšo obstojnost so rože
za nekatere namene tudi voskale. Po drugi svetovni vojni je
začelo tradicionalno izdelovanje papirnatih rož zaradi dostopnejšega svežega cvetja in uveljavljanja rož iz plastičnih
materialov zamirati, najdlje se je ohranilo med posameznimi
izdelovalkami v vzhodni Sloveniji.

Ob koncu 20. in na
začetku 21. stoletja
so začeli tako posameznice kot razna
lokalna društva v
svoje aktivnosti za
oživljanje lokalne
kulturne dediščine
vključevati tudi izdelovanje papirnatih rož. Iz njih spet oblikujejo različne šopke
in venčke, namenjene obeleževanju šeg življenjskega kroga,
kot so obhajilo, birma, poroka, zlata poroka in rojstni dnevi.
Ob praznikih s papirnatimi rožami krasijo domove, cerkve,
kapelice in znamenja, izdelujejo jih tudi za potrebe pustnih
likov. Tradicionalno izdelavo in rabo papirnatih rož izdelovalke dopolnjujejo z lastno inovativnostjo in se prilagajajo
sodobnim potrebam. Tako npr. izdelujejo rože za vsakdanjo
dekoracijo domov, spominske šopke, šopke za nastopajoče
na raznih prireditvah in kot turistične spominke. Pri nekaterih izdelovalkah gre bolj za ročno spretnost, s katero se
ukvarjajo v prostem času, za nekatere pa je izdelovanje rož
tudi vir zaslužka. Rože in izdelke iz rož predstavljajo na raznih razstavah in prireditvah, spretnejše izdelovalke svoje
znanje prenašajo na otroke v vrtcih in osnovnih šolah, med
odrasle pa ga širijo na srečanjih raznih društev, tečajih in v
delavnicah. O množičnosti izdelovanja papirnatih rož se je
moč prepričati na Vseslovenski razstavi rož iz krep papirja, ki
jo od leta 2012 vsako leto organizirajo na Vranskem.

Uporaba papirnatih rož pred drugo svetovno vojno
Pred drugo svetovno vojno so imele papirnate rože, največkrat povezane v šopke, venčke in kite, zelo pomembno
vlogo pri številnih šegah življenjskega kroga in letnih šegah,
kjer so nadomeščale sveže cvetje. Iz papirnatih rož so bili
izdelani obhajilni in birmanski venčki, z rožami so krasili
nabornike in obeleževali novo mašo. Iz papirnatih rož so bili
izdelani poročni šopki, naglavni okras neveste, šopki za priče
in svate, v vzhodni Sloveniji pa okrasje pokrivala pozvačinov;
šopke so izdelovali tudi za slavje ob zlati poroki. S papirnatimi
rožami so krasili prostore za gostijo in poročni obredni kruh
bosman. Papirnate rože so vpletali v mrliške kronice in žalne
vence ter v vence, ki so jih nosili na grobove ob vseh svetih.
S papirnatimi rožami so krasili bogkov kot, božično drevo in
cvetnonedeljske butare. Ob večjih cerkvenih praznikih so s
papirnatimi rožami krasili znamenja, kapelice in cerkve. Marsikje so bile papirnate rože pomemben del pustne oprave,
predvsem pokrival, ponekod pa so z njimi krasili tudi mlaje.

Papirnate rože hranijo tudi v številnih muzejih. Leta 2014
smo v Slovenskem etnografskem muzeju pripravili razstavo
Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož, kjer so si obiskovalci lahko ogledali tako primerke, ki jih hrani muzej, kot tudi
izdelke posameznikov in društev, ki ohranjajo veščino izdelovanja in so kot nosilci enote Izdelovanje papirnatih rož evidentirani v Registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije.
Nena Židov, Slovenski etnografski muzej

5. VSESLOVENSKA RAZSTAVA ROŽ IZ PAPIRJA
Sekcija Vranske rož'ce, ki deluje v okviru Društva univerza
za tretje življenjsko obdobje Vransko, je pod pokroviteljstvom Občine Vransko v soboto in nedeljo, 10. in 11. marca,
v Športni dvorani Vransko pripravila 5. veliko vseslovensko
razstavo rož iz krep papirja.
Na slovesni otvoritvi je številne obiskovalce in razstavljavce,
ki so napolnili dvorano, najprej pozdravil v imenu pokrovitelja Občine Vransko župan Franc Sušnik, nato pa je o razstavi in rožah iz papirja spregovorila Martina Felicijan, ki ima
za to razstavo največ zaslug. Petim najbolj zaslužnim za organizacijo in odmevnost vseslovenske razstave se je javno
zahvalila in podelila rdeče vrtnice iz papirja. Razstavo je blagoslovil domači župnik Jože Turinek, v kulturnem programu

pa so nastopili učenci in učenke OŠ Vransko-Tabor ter pevke
Marjana Jug, Antonija Somi in Rozika Jelenko.
Na letošnji razstavi je več kot sto izdelovalcev rož iz krep
papirja iz vse Slovenije predstavilo na tisoče raznovrstnih
pisanih rož, ki so nastale pod njihovimi prsti. Izdelovanje
rož iz krep papirja ima na Slovenskem dolgo tradicijo. Prvo
tovrstno cvetje je začelo nastajati že leta 1860, uporabljali pa so ga za najrazličnejše namene, pravi pobudnica razstave in izdelovalka rož iz papirja ter mentorica Martina
Felicijan z Vranskega. Felicijanova ob tem še dodaja, da si je
bilo mogoče ogledati tako rože, narejene na star način, kot
cvetje, s katerim sledijo sodobnim smernicam. Še posebno
dolga tradicija izdelovanja rož je v tistih delih Slovenije, kjer
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so še prisotni stari običaji, kot je kurentovanje. Vedno bolj pa
središče tovrstne kulturne dediščine postaja prav po zaslugi
te razstave tudi Vransko.
Vseslovenska razstava je priložnost, da umetniki pokažejo
svoja dela, si izmenjajo nasvete in drug drugemu prebudijo nenehne želje po napredovanju in še večji ustvarjalnosti,
izzive, kako še izboljšati svoje umetnine, ki že zdaj večkrat
delujejo tako živo, da mora občudovalec res natančno pogledati, da vidi, da so to rože iz papirja.
Letošnjo razstavo je pospremil bogat spremljevalni program. Na voljo je bila gostinska ponudba, voden sprehod po
trgu Vransko, ogled jame Veternice, Schwentnerjeve hiše,
gasilske zbirke in Muzeja motociklov Grom.  
T. Tavčar

JOŽE GOLTNIK – 90 LET
Jože Goltnik, dolgoletni predsednik in častni član LD Vransko, je 5. 3. 2018 praznoval 90-letnico rojstva in skoraj 65-letnico aktivnega lovstva.
Rodil se je v Belih Vodah nad Šoštanjem in že kot otroka ga je
prevzelo bogastvo gozdov in živalskega sveta. Ta skrivnostni svet ga je navdušil in se mu zasidral v srce za vse življenje, saj si je za poklic izbral prav gozdarstvo. V lovske vrste
je stopil že leta 1954 v Gornjem Gradu. Leta 1958 je prevzel
gozdarsko službo na Vranskem in kmalu pristopil v članstvo
v LD Vransko.

Dolga leta je bil predsednik naše LD, njen tajnik, blagajnik,
predsednik Nadzornega odbora in predsednik disciplinske
komisije takratne ZLD Žalec. Leta 1973 je z izobraževanjem
pridobil tudi naziv lovskega mojstra.
V času njegovega predsedovanja smo lovci uredili svojo prvo
lovsko kočo na Orehovcu. Ko je LD ob denacionalizaciji izgubila to lovsko kočo, je prevzel vodstvo gradbenega odbora
za izgradnjo novega lovskega doma in s svojo natančnostjo
ves čas skrbel za nabavo in točno evidenco potrebnega materiala ter udeležbe članov pri izgradnji doma, zato je Jože
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med najbolj zaslužnimi, da imamo
na Tešovi nov lovski dom.
Ker sta gozdarstvo in lovstvo
neločljivo povezana, se je potrebno ob njegovem prazniku spomniti tudi njegovega prispevka na
področju urejanja in varovanja
gozdov kot našega narodnega
bogastva. Zelo velik je tudi njegov
prispevek pri povezovanju hribovskih zaselkov in domačij z dolino.
Za dolgoletno in uspešno delo v
lovstvu ga je LZS odlikovala z Znakom za lovske zasluge in Redom za
lovske zasluge prve, druge in tretje
stopnje, prav tako je dobitnik Plakete Občine Žalec in Občine Vransko.

   Ob njegovem osebnem prazniku smo mu lovci LD Vransko pripravili presenečenje,
ga dan pred njegovim praznikom obiskali in mu po stari ljudski navadi pred domom
postavili smreko. Iskreno smo mu čestitali, se mu zahvalili za vse, kar je storil za našo
lovsko družino, naravo in lovsko tovarištvo ter se na koncu skupaj poveselili.
Lovci LD Vransko

GLASBENE ŽELJE
V ponedeljek, 12. marca, je bil v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu že sedmi tradicionalni dobrodelni koncert
Glasbene šole Risto Savin Žalec z naslovom Glasbene želje,
katerega izkupiček glasbena šola namenja šolskemu skladu.

Kot je ob koncu povedal mag. Gorazd Kozmus, so bili obiskovalci priča še enemu izjemnemu koncertu glasbene šole,
katere kolektiv je ponovno presenetil z izjemno domiselnim
ustvarjanjem novih dogodkov v oblikah, kot jih še niso imeli
možnost videti.
T. Tavčar

Koncert je bil šesti v vrsti prazničnih koncertov ob praznovanju 60-letnice glasbene šole. Polno dvorano obiskovalcev
je uvodoma nagovoril ravnatelj šole, mag. Gorazd Kozmus,
ki je obiskovalce opozoril, da koncert v takšni obliki ne bi bil
možen, če ne bi vse priredbe za orkester zapisal prof. Andraž Slakan, ki je s tem omogočil učencem, da so igrali glasbo, ki je sicer ne bi mogli. Not za takšno glasbo in zasedbe,
ki so se predstavile na koncertu, namreč ni mogoče kupiti.
Na koncertu se je predstavil simfonični orkester glasbene
šole s solisti pod vodstvom prof. Andraža Slakana, katerega koncertna mojstrica je bila učenka Sara Jezernik Špec, ob
klavirski spremljavi prof. Željke Kolenc se je predstavil tudi
pevski zbor glasbene šole pod vodstvom prof. Biljane Ann
Novak. Na koncertu je sodeloval tudi Vokalni band Kreativo,
ki goji a capella glasbo.
Obiskovalci koncerta so bili izjemno navdušeni, kar so dokazali ob koncu koncerta, ko nikakor niso dovolili nastopajočim, da zaključijo koncert.

ZKTŠ

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
vabi na

2. KULINARIČNI POHOD
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sobota, 19. 5. 2018

8.00-9.00
prijava pohodnikov pri Schwentnerjevi hiši
predstavitev in degustacija TD GUŠT in ponudnikov v TIC-u
9.00
start pohoda
13.00-13.30
cilj pri Športni dvorani Vransko
Informacije:
www.zkts-vransko.si
041 919 829, 041 238 749, 031 210 298
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Knjižnična stran

PRIREDITVE V APRILU:
• torek, 3. in 17. april 2018, ob 10. uri : Bralno druženje v Našem domu
• četrtek, 12. april 2018, ob 18. uri v dvorani KD Vransko: Mali Savinjčani beremo, zaključna prireditev
• petek, 20. april 2018, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
Vabljeni!
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FRIDERIK II. CELJSKI IN VERONIKA
DESENIŠKA, VEČNA LJUBEZENSKA
ZGODBA
Na petkov večer, 16. marca 2018, smo v knjižnici gostili
navdušenega raziskovalca in zapisovalca zgodovine
Žovneških oz. kasneje Celjskih knezov, Franca Kralja.
V tokratnem srečanju nam je predstavil ljubezensko
zgodbo Friderika II. in Veronike Deseniške v
zgodovinskih okoliščinah srednjega veka. Le-ta je bila
iskrena, požrtvovalna, večna, predvsem pa resnična,
kar za svetovno znano ljubezen med Romeom in
Julijo ne moremo trditi. Če zgodbe še ne poznate in
ste zamudili srečanje, vas vabimo k prebiranju knjig
o Celjskih.

Knjižne novosti
ODRASLI
• Schulz, M. L.: Ozdravite svoj um
• Juul, J. in drugi: Empatija
• Lukas, E.: Tvoje življenje je tvoja priložnost
• Sivec, I.: Ne pozabi najine ljubezni
• Vogrin, M.: Dvoživke in plazilci
• Prilepin, Z.: Samostan
• Meissner, S.: Onstran obzorja
• Hunting, H.: Oklep iz črnila
• James E., J.: Tema
• Fitzek, S.: Osmina
• Gržan, K.: Jaz, Čarli Čeplin
• Lindsey, J.: Ujetnik mojih želja
• Gradišnik, B.: Iskanje izgubljenega zdravja
• Bryndza, R.: Temna voda
• Valpy, F.: Za vedno po francosko
• Murad, N.: Zadnje dekle
• Lapena, S.: Neznanec v hiši
• Cranton, E. M.: Ubranite svoje žile
• Gržan, K.: 95 tez, pribitih na vrata svetišča
• Pretnar, B.: Zmagovalci: izkušnje in nasveti v pomoč
staršem otrok z rakom

MLADINA
• Čuk, M.: Grem jaz do sonca
• Šabec, R.: Brata Pirata in zaklad iz Čokolandije
• Behling, S.: Konji
• Flessner, B.: Prihodnost
• Štefan, A.: Drobtine iz Mišje doline
• Woltz, A.: Aljaska
• Jurca, D., D.: Foksi in športni duh
• Košuta, M.: Ponikalnice
• Maurer, N.: Nekaj zelo zelo lepega
• Clarke, J.: Kako okopaš malega dinozara
• Clarke, J.: Kako nahraniš navihano opico
• Podgoršek, M.: Ela Počasnela
• Košuta, M.: Zmaj v parku
DVD
• Ozzy, Padli angel, Dip, Navihani Bram, A je to!,
• Ko letijo vrane, Hologram za kralja, 100 metrov

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
RADI IMAMO SNEG
Zima nam je letos obilno postregla s snegom.
Najbrž se snega nihče ni razveselil bolj kot otroci. V vrtcu smo vse zasnežene dni izkoristili za
gibalne aktivnosti na prostem in ustvarjanje s
snegom. Naša okolica nam ponuja veliko raznolikih površin za gibanje, še posebej radi pa se
odpravimo na Gorico, kjer lahko sproščeno uživamo. Gozd nam v vseh letnih časih nudi zanimiva doživetja in tudi pozimi je v gozdu čarobno.
Hoja navkreber nam je nekaj težav povzročala le
ob prvem snegu, ko smo si naredili gaz, pa smo
bili mimogrede na hribu. Sneg, različne vejice in
drevesa so nam omogočili zanimive domišljijske igre, včasih pa smo s sabo prinesli še kakšne
lopatke, vedra ali vodene barve za slikanje po
snegu. Tako na snegu nismo razvijali le gibalnih
spretnosti, ampak smo spoznavali tudi fizikalne
lastnosti vode oz. snega in prepoznavali stopinje
živali v snegu. Možnosti so bile res neskončne.
Kljub temu da bo snega kmalu zmanjkalo, pa
nam bodo tudi prihajajoči spomladanski dnevi
nudili ogromno užitkov ob obiskovanju narave.
Nada Kolar, dipl. vzg.

KNJIŽNE NAGRADE ZA USTVARJALNOST TRETJEŠOLCEV
Tretješolci tudi v tem letu sodelujemo v projektu Naša
mala knjižnica, ki ga organizira KUD Sodobnost.
To je projekt, ki
poteka že deseto leto zapored.
Namenjen je promociji
bralne
kulture ter promociji evropskih
pisateljev in ilustratorjev. V letošnjem letu v projektu sodelujejo
pisatelji, ilustratorji ter otroci iz
Slovenije, Litve,
Poljske, Estonije,
Latvije in Hrvaške.
Vsak učenec je
prejel Ustvarjalnik, ki pomaga pri motiviranju za branje zelo kakovostnih
knjig ter izboljševanje njihovega poznavanja.
Projekt je zasnovan tako, da skozi vse šolsko leto spodbuja branje in otrokovo ustvarjalnost, za dodatno motivacijo pa poskrbijo zanimive aktivnosti. Tretješolci smo
pri nekaj teh aktivnostih že sodelovali oz. sodelujemo:
IZMENJAVA LITERARNEGA JUNAKA
Pri izmenjavi literarnega junaka smo izdelali lutko trola Še kar velika noga, ki je odpotovala na Osnovno šolo

Šentjanž pri Dravogradu, kjer bo s tretješolci preživela
nekaj mesecev, preden se vrne nazaj. S trolom smo poslali tudi dnevnik, v katerega bodo učenci vpisovali svoje
dogodivščine. Mi pa smo iz njihove šole prejeli njihovega
trola Še kar velika noga, ki že pridno potuje med našimi
tretješolci. Obiskal je že polovico učencev našega razreda. Učenci svoja doživetja s trolom pridno zapisujejo v
dnevnik.
NAGRADNI NATEČAJI v Ustvarjalniku
V Ustvarjalniku so različni nagradni natečaji, pri katerih
smo sodelovali ter prejeli več knjižnih nagrad.
Izdelali smo mandale, za katere smo prejeli knjigo Hanne
Kraan z naslovom Vrisk. Knjigo smo z veseljem in navdušenjem prebrali.
Izdelali smo animacijo Štoparske zgodbe, ki si jo lahko
ogledate spodaj.
Prebirali smo Brezvezne rime. Pesmi so nas navdušile,
ob njih smo širili besedni zaklad in se urili v iskanju rim.
Všeč nam je bil Žgečkalec, pesem Običaji v Koromandiji,
Repin Rep, Izumitelj in druge. Zima in z njo sneg sta nas
navdušila, da smo na šolskem igrišču naredili kipe živali.
Ker so učenci naše šole pri projektu Naša mala knjižnica zelo pridni, nas bo letos na podelitvi bralnih značk
obiskal nizozemski pisatelj Stefan Boonen, ki je avtor
zgodbe Pozor, huda babica, ki jo prav tako beremo v
projektu.
Polona Vodičar in Katja Brezovnik
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
OLIMPIJADA V VRTCU VRANSKO
Aktualni dogodki so izvrstna priložnost
za popestritev vsakodnevnega dela v
vrtcu. Olimpijske igre so nas navdihnile
za izvedbo »naše« olimpijade v športni
dvorani, ki je vključevala prižig olimpijskega ognja, plapolanje zastav in seveda
zimske športne postaje.
Tako so se otroci preizkusili v smučarskih skokih, hokeju, na bob stezi, v sankanju, drsanju, umetnostnem drsanju,
igrah z olimpijskimi krogi in smučanju
s skiroji med stožci. Otroci so v gibanju
uživali, imeli so možnost izbire med različno zahtevnimi nalogami, možnost raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev
nalog ter sprejemanja napak in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat tudi
veselega, igrivega dela učenja.
Koordinatorici: Laura Fekonja
in Anuška Križnik

GLASBENA PRAVLJICA V VRTCU
Ko pripovedovanje pravljice povežemo s poslušanjem glasbe, se srečamo z glasbeno pravljico. Glasbena pravljica je
tista pravljica, v kateri nam glasba pripoveduje, opisuje,
širi in poglablja doživljanje ter bogati misli in čustva, ki jih
je otroku vzbudila z besedami izražena vsebina. Našemu
vabilu se je z veseljem odzvala glasbena pedagoginja ga.
Miljana Sgerm Marko. Oddelkoma 3-4 je predstavila glasbeno pravljico Rokavička ter jih naučila še pesem Rokavička. Oddelku 2-3 pa je predstavila glasbeno pravljico Palček
Pohajalček, z njo smo tudi prepevali pesem Palček muzikant. Poleg tega so se otroci gibalno vživljali v pravljične
junake in dogajanje. Gospe Miljani se zahvaljujemo za obisk
in bogato preživeto dopoldne z otroki.
Katja Rotar

PREDPOČITNIŠKO ZABAVNO DRUŽENJE STANOVALCEV IN PROSTOVOLJCEV
V torek, 20. 2. 2018, smo prostovoljci iz Osnovne šole Vransko-Tabor z učiteljicama Mirjano Kelavič ter Polono Vodičar
ponovno obiskali prebivalce Našega doma na Vranskem. Na
začetku smo se razdelili v tri skupine. V vsaki sta bila vsaj
dva prostovoljca in vsaj dva stanovalca. Začeli smo z zimsko tombolo. Sličice na tomboli so bile povezane z letošnjimi
zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu ter slovenskimi
športniki, športi, medaljami ... Za vsako prejeto točko smo dobili eno lego kocko. Iz zbranih lego kock smo kasneje postavili
več stolpov, na katere smo metali obročke. Vsak izmed stanovalcev ter prostovoljcev je imel pet poskusov, da zadene, vendar
rezultati niso bili posebej dobri, kajti zadeti je uspelo le dvema
stanovalcema. V zadnji igri smo balinčkali. Vsaka ekipa je imela
tri balinčke različnih barv. Poskušali smo se približati glavnemu,
rdečemu balinčku.
Naše druženje pa se je moralo zaključiti, zato smo se zahvalili in
poslovili od stanovalcev. Vsi, prostovoljci in stanovalci, si želimo
ponovnega druženja, vendar se bomo spet srečali šele po počitnicah.
Jana Semprimožnik, 8. a
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. MAREC 2018
VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Vransko
2. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2018
3. SKLEP o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih
na območju Občine Vransko
4. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v občini Vransko za leto 2018
ZAPISNIKI
5. ZAPISNIK 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

AKTI
1. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Vransko
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in
68/17) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine
Vransko na 22. redni seji dne 13. 3. 2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Vransko

Številka 75/2018
 namestnica članice: Špela Pečovnik, Brode 24 b, 3305
Vransko
 članica: Damijana Podbregar, Vransko 14, 3305 Vransko
 namestnica članice: Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33,
3305 Vransko
 član: Jože Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko
 namestnik člana: Emil Jelen, Vransko 175, 3305 Vransko
II.
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno
obdobje štirih let.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave občine Vransko«.
Številka: 0410/2018
Vransko, 13. 3. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2018
Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) in 8. in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave
Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je Občinski svet
Občine Vransko na 22. redni seji dne 13. 3. 2018 sprejel
naslednjo

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko
za leto 2018

I.
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Vransko v
sestavi:
 predsednica: Brigita Miklavc, Vransko 179, 3305 Vransko
 namestnica predsednice: Lidija Goričan, Brode 24 a,
3305 Vransko
 članica: Katjuša Lesjak, Vransko 152 a, 3305 Vransko

1|S tr a n

1. člen
Dopolni se letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2018, sprejet na 21. redni seji
občinskega sveta Občine Vransko dne 21. 12. 2017 tako, da
se dopolni tč. 1 - pridobivanje nepremičnega premoženja kot sledi:
Doda se nova točka 8. in 13. :
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Zap.
št.

Številka 75/2018 – 30. 3. 2018

Lokacija
nepremičnine

Vrsta
nepremičnine

Velikost
nepremičnine
m²

8.

poslovni prostor
bivše banke v
kulturnem domu
Vransko

parc.št. *6/1,
k.o. Vransko
prodaja deleža
37/441

66,30 m2

Vrednost
nepremičnine
v€
41.470,00 €

9.

stavbna zemljišča
1. zemljišča pri
OŠ,

parc. št. 96/0,
k.o. Vransko
parc. št. 106/5,
k.o. Vransko
parc. št. 106/6,
k.o. Vransko

2176 m²

9.234,00 €

870 m²

4.594,00 €

1574 m²

6.589,00 €

stavbna zemljišča
JP št. 916221
Videm – Zalokar)

parc.št. 328,
k.o. Vransko
parc.št. 36/2,
k.o. Vransko

45 m²

475,00 €

500 m²

2.640,00 €

stavbno zemljišče
nekategorizirana
cesta pri graščini
Brode,

parc.št. 810/1,
k. o. Tešova

258 m²

2.725,00 €

12.

stavbno zemljišče
JP št. 916022
Čeplje – poligon,

parc. št. 2639/2
k.o. Prekopa

724 m²

3.918,00 €

13.

stavbna zemljišča
JP št. 916231
Obrtna cona
Čeplje

parc. št. 686/4,
k.o. Prekopa
parc. št. 682,
k.o. Prekopa
parc.št.679/4,
k.o. Prekopa

1664 m²

16.640,00 €

Stroški živil v cenah programov znašajo 1,60 EUR na dan.
Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije
odstotek živil, skladno z odločbo. Vrtec prične z odštevanjem
stroškov živil 1. dan otrokove odsotnosti, in sicer s številom
enega obroka.

1890 m²

18.900,00 €

3. člen

110 m²

1.100,00 €

Starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko
uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost
otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška
odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena
do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred
počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo
starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega
dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati
vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo
rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo
staršev za otroka iz državnega proračuna.

10.

11.

Ostale določbe načrta razpolaganja
premoženjem ostanejo nespremenjene.

z

nepremičnim

3. člen
Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnih objavah Občine Vransko.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih
na območju Občine Vransko
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24.
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17
– ZUPŠ in 75/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je
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SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji
v vrtcih na območju Občine Vransko
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v OŠ Vransko – Tabor,
OE Vrtec Vransko od 1.3.2018 dalje znašajo mesečno na
otroka:
Program 6 do 9 ur in vsi obroki prehrane
za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let)

420,84 EUR

za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)

366,07 EUR

2. člen

2. člen

Številka: 478/2018
Vransko, 13. 3. 2018

Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 13. 3.
2018 sprejel

4. člen
Občina Vransko prizna dodatni popust oziroma nižje plačilo
za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, v
primeru bolezni ali poškodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30
koledarskih dni ali več, v višini 30% na izračunano ceno
plačila po veljavni odločbi, s katero je določen plačilni razred.
Starši lahko za dodatno znižanje zaprosijo enkrat v šolskem
letu na osnovi podane vloge za znižanje in predloženega
zdravniškega potrdila.
5. člen
Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 3. in 4. člena tega
sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v OE Vrtec
Vransko.
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Številka 75/2018 – 30. 3. 2018

6. člen

II.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji,
plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen,
in do dodatnih znižanj in rezervacije niso upravičeni.

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 12,41
EUR na uro storitve.

7. člen
Občina Vransko bo za otroke, za katere je po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje,
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve
vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
8. člen
Starši, ki imajo vključene otroke v OE Vrtec Vransko in
nimajo stalnega prebivališča v Občini Vransko, do
dodatnega znižanja plačila in rezervacije iz 3. in 4. člena
tega sklepa niso upravičeni, oziroma le s soglasjem občine,
ki je po veljavnih predpisih dolžna kriti razliko do polne cene
storitev.

Cena za uporabnike storitve je 5,00 EUR na uro storitve in
se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za
dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni
Center za socialno delo.
Cena za samoplačnike je 17,41 EUR na uro storitve.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko« in se uporablja od 1. 3. 2018.
Številka: 1221-01/2018
Vransko, 13. 3. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI

9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene programov predšolske vzgoje, dodatnih
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju
Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št.
33/2013, 44/2014, 52/2015, 67/2017).

5. Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

10. člen

ki je bila v torek, 12.12.2017, ob 20. uri v sejni sobi občine
Vransko, Vransko 66a.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator - Uradne
objave Občine Vransko«, uporablja pa se od 1. 3. 2018.

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)

Številka: 6020-01/2018
Vransko, 13. 3. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v občini Vransko za leto 2018
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 38.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je Občinski svet
Občine Vransko na 22. redni seji dne 13. 3. 2018 sprejel

SKLEP
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu v občini Vransko za leto 2018
I.
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu v višini 17,41 EUR na uro storitve od
1. 3. 2018 dalje.
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ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Sonja Cencelj, Ivan
Kokovnik, Vid Križnik, Marjan Pečovnik in Alenka Lebeničnik,
Ksenija Rovan Krivec
(od 20.05), Monika Vrankar (od 20.05)
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela
Zupančič, Rudi Pušnik in Mateja Godler
- ostali prisotni : Matjaž Zakonjšek, JKP d.o.o. in
predstavnika podjetja GLOBAL AVTO d.o.o. Samo Feštajn in
Nevena Teja Gorjup svetovalka družbe Žonta d.o.o. in
GLOBAL AVTO d.o.o.
- mediji: Ksenija Rozman in Lea Komerički
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda 21. redne seje
Občinskega sveta občina Vransko in sicer tako, da se na
dnevni red uvrsti nova točka, kot sledi:
za predlagano točko 13, Sklep o višini enkratne
denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za
leto 2018 in leto 2019 (obravnava in sprejem), se
uvrsti nova dodatna točka 14, ki se glasi:
14. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja številka:
35472-37/2016-14 z dne 05.12 2017
Dosedanja točka 14 se ustrezno preštevilči.
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo,
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 9
glasov ZA, 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 259
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev
dnevnega reda z uvrščeno novo točko:
14. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja številka
35472-37/2016-14 z dne 05.12 2017.
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti:
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 260
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.10.2017
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2018 –
redni postopek (II. branje in sprejem)
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2019 –
redni postopek (II. branje in sprejem)
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek (II.
branje in sprejem)
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode (obravnava in sprejem)
7. Sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine
odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti
(obravnava in sprejem)
8. Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v organih
upravljanja javnih zavodov (obravnava in sprejem)
9. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št.
2636/19, k.o. Prekopa– redni postopek (II. branje in
sprejem)
10. Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem
načrtu
za
poslovno-obrtno-trgovsko
cono
ob
avtocestnem priključku Čeplje– redni postopek (II.
branje in sprejem)
11. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2018
(obravnava in sprejem)
12. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2018 (obravnava in
sprejem)
13. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2018 in leto 2019
(obravnava in sprejem)
14. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja številka:
35472-37/2016-14 z dne 05.12 2017
15. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
17.10.2017
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 20. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 17.10.2017: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 261
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 20. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.10.2017
v predloženem besedilu.
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K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili
naslednji svetniki:
a) Sonja Cencelj
Povedala je, da je bila s strani stanovalcev Vologe
opozorjena na slabšo prevoznost ceste na relaciji VologaOrehovec, zato je prosila za pregled tega cestnega odseka
in sanacijo, v kolikor je ta potrebna.
Župan je odgovoril, da omenjeni cestni odsek spada med
gozdne ceste, sanacija se bo uvrstila v program sanacij
gozdnih cest za leto 2018 opravil, pa se bo tudi ogled.
b) Jože Matko
Zanimalo ga je, kdaj se bo postavila varovalna ograja na LC
490 123 Čreta-Ropasija, pred odcepom za Prilope?
Župan je odgovoril, da je trenutno naročena postavitev
ograje (cca 1100m) na LC 490 211 Ločica-ZaplaninaLimovce . Naročilo je bilo izdano že v septembru, dela pa naj
bi bila izvedene v decembru, žal je izvajalec izjemno
zaseden, zato še na izvedbo del čakamo. Takoj, ko bo
mogoče se bodo dela nadaljevala tudi na ostalih cestnih
odsekih.
c) Marjan Pečovnik
Podal je pobudo, da se v primeru poledenelih površin okoli
Zdravstvene postaje Vransko in osnovne šole, le te posujejo
s posipnim materialom, da ne bi prišlo do kakšnih padcev
oziroma poškodb.
Župan je odgovoril, da je za posipanje površin okoli šole
zadolžen hišnik šole, za površine okoli zdravstvene postaje,
pa hišnik zdravstvenega doma, pobuda se bo posredovala
na pristojne izvajalce del.
Župan je predlagal, da se po zaključeni obravnavi 2.
točke dnevnega reda obravnava 14. točka, svetniki so
se s predlogom strinjali.
K točki 14 Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja
številka: 35472-37/2016-14 z dne 05.12 2017
Uvodno obrazložitev je podal župan, ki je pojasnil
problematiko v zvezi z izdanim okoljevarstvenim
dovoljenjem, nato je s strinjanjem svetnikov predal besedo
Neveni Teji Gorjup svetovalki družbe Žonta d.o.o., in Global
Avto d.o.o., ki je podrobneje predstavila poslovno vizijo
podjetij, ter kakšni so načrti s katerimi bi obe družbi želeli
aktivno sodelovati v razvoju občine Vransko. Sledila je
petnajstminutna prekinitev seje, med katero so si člani
občinskega sveta ogledali prostore oziroma halo nekdanjega
podjetja KIV d.d., v kateri podjetje Global Avto d.o.o. izvaja
svojo dejavnost. Po končanem ogledu je svoje stališče
obrazložil še lastnik obeh družb Samo Feštajn. V kasnejši
razpravi je sodelovala svetnica Alenka Lebeničnik.
Župan je še povedal, da se je problematika obravnavala
tudi na skupni seji Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe in Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je potekala
pred 21. redno sejo Občinskega sveta , nato je predal
besedo predsednikoma odborov Ervinu Pepelu in Alenki
Lebeničnik. Ervin Pepel je občinski svet seznanil s predlogi,
katere so člani obeh odborov soglasno potrdili na skupni seji.
Sledilo je glasovanje: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 262
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z
Okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35472-37/2016-14 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 občinski svet pooblastil župana in občinsko
upravo, da pripravi vse potrebno za izvedbo peticije
proti predelavi nevarnih odpadkov v trgu Vransko.
K točki 3 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2018
– redni postopek (II. branje in sprejem)
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri je
sodelovala Alenka Lebeničnik.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o proračunu občine
Vransko za leto 2018: 10 glasov ZA, 1 glas PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 263
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine
Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu.
K točki 4 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2019
– redni postopek (I. branje) in
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri sta
sodelovala Alenka Lebeničnik in Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o proračunu občine
Vransko za leto 2019: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 264
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine
Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu.
K točki 5 Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje stanovanjske gradnje PodgoricaDolinšek (II. branje in sprejem)
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske
gradnje Podgorica-Dolinšek: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 265
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
stanovanjske gradnje Podgorica - Dolinšek v
predloženem besedilu.
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podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu elaborata o oblikovanju cen
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 266
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Elaborat o
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Občini Vransko v predlagani obliki. Spremenjene cene
veljajo od 01.01.2018 dalje.
K točki 7 Sklep o višini subvencioniranja cene
omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode za
uporabnike,
ki
so
gospodinjstva
ali
izvajalci
nepridobitnih dejavnosti (obravnava in sprejem)
Župan je predal besedo Matjažu Zakonjšku direktorju
Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Žalec , ki je podal
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o višini
subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in čiščenja
odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 267
Občinski svet Občine Vransko sprejme 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.
K točki 8 Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v
organih upravljanja javnih zavodov (obravnava in
sprejem)
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razprav v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Navodila o delovanju
skupnih predstavnikov občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor in Vransko v organih upravljanja javnih zavodov: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 268
Občinski svet Občine Vransko sprejme Navodilo o
delovanju skupnih predstavnikov občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v organih upravljanja
javnih zavodov v predloženem besedilu.
K točki 9 Sklep o tehničnem popravku Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vranskozemljišče parc. št. 2636/19, k.o. Prekopa– redni postopek
(II. branje in sprejem)

K točki 6 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode (obravnava in sprejem)

Župan je predal besedo Mariji
Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.

Župan je predal besedo Matjažu Zakonjšku direktorju
Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Žalec , ki je podal

Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o tehničnem
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
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Vransko-zemljišče parc. št. 2636/19, k.o. Prekopa: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 269
Občinski svet Občine Vransko sprejme dopolnjen Sklep
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Vransko-zemljišče parc. št. 2636/19, k.o.
Prekopa v predloženem besedilu.
K točki 10 Sklep o tehničnem popravku Odloka o
zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob
avtocestnem priključku Čeplje – redni postopek (II.
branje in sprejem)
Župan je predal besedo Mariji
Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o tehničnem
popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtnotrgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 270
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o
tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za
poslovno-obrtno-trgovsko
cono
ob
avtocestnem
priključku Čeplje v predloženem besedilu.
K točki 11 Sklep o povprečni gradbeni ceni in
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2018
(obravnava in sprejem)
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri
ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o povprečni
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto
2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 271
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu.
K točki 12 Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2018 (obravnava in
sprejem)
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o vrednosti točke za
določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 272
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine
Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu.
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K točki 13 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2018 in leto 2019
(obravnava in sprejem)
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri
ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje :
- o sprejemu Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 273
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini
Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu.
- o sprejemu Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2019: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 274
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini
Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu.
K točki 15 Razno
Vida Križnika je zanimalo, če v kotlovnici za ogrevanje
delujeta oba kotla ali so kakšne težave?
Župan je odgovoril, da težav naj ne bi bilo.
Seja je bila zaključena ob 21.50.
Številka: 0320/2017
Vransko, 12. 12. 2017
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
VIRTUOZI V VRTCU
Glasbena vzgoja kot pomemben sestavni del estetske in
umetnostne vzgoje zagotavlja temelje za skladen in uravnotežen razvoj. Glasbene dejavnosti predstavljajo samostojno obliko glasbenega izražanja, spodbujajo veselje do zvoka,
igre, gibanja, razvijajo splošne sposobnosti zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti, jezikovno komunikacijo, socialno vedenje … S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem
glasbe vplivamo na otrokov čustveni, socialni, spoznavni in
gibalni razvoj (Umek, L. M., Otrok v vrtcu).

raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir
inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti
(Bahovec, E. D., Kurikulum za vrtce).
Jerneja Zajec, dipl. vzg. pred. otr.

V februarju smo v tematskem sklopu Kultura v oddelku načrtovali obisk dveh glasbenic – prve poklicne in druge ljubiteljske. Ga. Eva Rajh nas je obiskala 12. februarja in nam predstavila svoje glasbilo – violino. Predstavila nam je svoje delo
v orkestru, otroke spodbudila k sodelovanju ter nam virtuozno zaigrala na čudovito glasbilo. Naša druga obiskovalka,
ga. Jerca Novak, že mnogo let ljubiteljsko ubira strune citer.
Otroci so ob njenem igranju pripevali že znane pesmi ter se
na citrah tudi sami preizkusili. Obema glasbenicama velik
poklon in zahvala za obisk.
Z umetnostjo otroku omogočamo udejanjanje njegovih ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem

RECEPTI NAŠIH BABIC – ŠNITE IN KOMPOT
Vse pogosteje se govori o tem, da na svetu vsako leto zavržemo tretjino vse hrane, v Sloveniji pa skoraj 170 tisoč ton
hrane, kar je približno 82 kg na prebivalca. Hrana pristane
med odpadki predvsem zato, ker kupimo in pripravimo več
hrane, kot jo potrebujemo, ostankov pa ne želimo ali ne
znamo uporabiti. Odnos do hrane se z vse večjo ponudbo
in dostopnostjo spreminja na slabše. Včasih odpadne hrane
skorajda ni bilo. Hrane je bilo manj, kar je ostalo, pa so ponovno uporabili ali namenili domačim živalim.
Tokratno srečanje šolskih kuharjev smo namenili ravno tej
temi. Pogovarjali smo se, kaj lahko storimo s hrano, ki nam
ostane. Otroci so povedali, kakšne jedi pripravljajo doma
iz ostankov kruha, mesa ali zelenjave, o novih receptih so
razmišljali tudi sami. Osredotočili smo se predvsem na kruh,
ki po navadi po enem dnevu roma med odpadke. Že naše
babice so vedele, kako lahko hitro in enostavno uporabimo
starejši kruh. Pripravili smo šnite in skuhali kompot.

Začeli smo z lupljenjem jabolk. Po starem, z nožem. Kuharji
so tekmovali, komu
bo uspelo narediti
najdaljši olupek. Nedvomne zmagovalke
so bile Žana, Lucija
in Beti. Jabolka smo
narezali na krhlje,
dodali vodo, sladkor,
cimet in klinčke ter
skuhali. Razžvrkljali
smo jajce z mlekom,
namočili rezine kruha
in jih ocvrli. Potrosili
smo jih s sladkorjem
v prahu in šnita je
bila končana. Šnite
smo si privoščili še
z drugimi dodatki: z
marmelado, s čokolado, cimetom, šunko
in sirom. Vse so bile
odlične. Jed je tako
preprosta, da jo lahko
pripravijo otroci čisto
sami, če jim le dovolimo. Pa dober tek!
Mentorici kuharskovrtnarskega krožka
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ŠESTOŠOLCI V SMUČARSKI ŠOLI V NARAVI V PLANICI
"Sporočamo, da smo v Planici srečni in zadovoljni. Vsi smo že
stali na smučeh in smučali. Razdelili smo se po sobah in vsi
smo zadovoljni. Hrana je dobra, učitelji smučanja prijazni, naši
spremljevalci pa “kul”. Sedaj gremo na nočni pohod, potem
pa spat, saj nas jutri ob sedmih že čakajo nove dogodivščine."
Tako smo v ponedeljek na spletno stran šole obvestili starše,
da jih ne bi preveč skrbelo, kako je z nami, saj smo mobitele
pustili doma.
Torkove aktivnosti v Planici so bile pestre. Najprej smučanje
v Podkorenu, kjer so se nekateri prvič srečali s sedežnico in
strmino. Odlično je šlo tako fantom kot dekletom. Ves dan je
rahlo snežilo in preizkusili smo tudi malce smučanja v celcu.
Zanimiva izkušnja, saj je potrebno tehniko prilagoditi. Najboljše je bilo, ker smo našli tudi nekaj skakalnic, ki smo jih z veseljem uporabili. Popoldan smo se nekateri preizkusili v teku
na smučeh, drugi pa smo si ogledali nekaj skakalcev na treningu ter Nordijski center Planica. Nekaj kepanja in ribanja, učnih
listov pa tudi nismo izpustili.
Sreda: Tudi danes smo se imeli krasno. Zimsko vreme nas
vsak dan razveseljuje s snežinkami, ki debelijo zimsko odejo
okoli nas. Tukaj je prava idila. Smučali smo, tekli na smučeh in
ponoči tudi sankali. Prav nihče ni vprašal za televizijo ali računalnik. Še po nogometnih rezultatih fantje niso povprašali,
kot da bi si radi odpočili od tehnologije.

Četrtek: Danes smo si ogledali precej skokov na skakalnicah
v Planici. Najdaljšega je naredila punca, kar nas je vse pustilo brez besed. Seveda smo navdušeno ploskali. Zvečer se
vsakič najde čas za pogovore, obiskovanje sob in zmenkarije.
Lepo nam je.
Petek: Le nekajkrat smo se obrnili in že je tukaj petek. S
ponosom lahko povemo, da znamo prav vsi smučati. Kar 23
učencev, ki so bili začetniki v smučanju, je osvojilo to športno veščino. Novozapadli sneg je pravi izziv za te počitnice,
saj so učenci izposojeno opremo lahko obdržali za počitniške
vragolije. Danes smo izvedli tudi veleslalomsko tekmo in
brez izpadlega tekmovalca smo presmučali prav vse zavoje.
Najboljša smučarka je bila Zoja Šoštar, takoj za njo pa Nika
Gosak in Nataša Semprimožnik. Med fanti je na prvo mesto
stopil Miha Kramar, na drugo Gal Gosak, tretje mesto pa je
osvojil Maj Žura. Vsem iskrene čestitke! Moramo pa poudariti, da so bile razlike zares majhne, le nekaj stotink je ostale
smučarje ločilo od zmagovalnih stopničk. Učenki Franja Kos
in Jasna Kralj sta ves teden imeli najbolj pospravljeno sobo, za
kar sta prejeli priznanje.
Minilo je hitro. Imeli smo se lepo in z veseljem bi šli v šolo v
naravi tudi v sedmem razredu, so zaključili šestošolci.
Za 6. a, 6. b in 6. c iz Planice:
Maja Jerman, Uroš Godler in Aleš Puketa

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
LITERARNI NATEČAJ BODI PISATELJ 2018
V četrtek, 15. februarja 2018, smo se Nastja Podgoršek Ferčec,
Tjaša Pečovnik in Neža Podbregar iz 9. a, Lucija Klemen, Saša
Semprimožnik in Jana Semprimožnik iz 8. a, Taja Majcen Štrajhar in Nadja Žuna iz 7. b, Lucija Remic iz 6. a ter mentorica Mojca
Zavasnik odpravile v Ljubljano v Pionirski dom - Center za kulturo mladih na zaključno prireditev s podelitvijo priznanj literarnega natečaja Bodi pisatelj 2018. Učenke Osnovne šole Vransko-Tabor smo kratke zgodbe pisale v angleščini ali slovenščini
ali pa kar v obeh jezikih. Naša mentorica je bila tudi gospa Polona Učakar, ki pa tokrat, žal, ni mogla z nami.
Na rezultate smo vsi
nestrpno čakali. Nadja
Žuna je prejela priznanje
za posebno omembo za
svojo kratko zgodbo v angleščini z naslovom Yes or
no. Po končani prireditvi
je najprej sledilo skupinsko fotografiranje nagrajencev, nato smo se malo
okrepčale in sprehodile
okrog Pionirskega doma.
Po podelitvi so sledile izobraževalne delavnice, ki
so se letos odvijale prvič.
Delavnic smo se udeležile
vse učenke, prav tako tudi
naša mentorica. Izbirale

smo lahko med delavnico pisanja scenarijev, delavnico ustvarjanja animiranih filmov ali delavnico lastne improvizacije. Naša
mentorica se je udeležila delavnice kreativnega pisanja v tujih
jezikih. Vse smo se imele zelo lepo in zagotovo bomo kaj napisale tudi naslednje šolsko leto. Vabimo tudi ostale učence, da
naslednje leto kaj ustvarijo. Vsem sodelujočim iskrene čestitke!
Nadja Žuna, 7. b

PUSTNI TOREK S STANOVALCI IN PROSTOVOLJCI
V torek, 13. 2. 2018, smo prostovoljci šli v dom za starejše.
Seveda smo bili na pustni torek našemljeni v različne like
in živali. Ob prihodu so nas
stanovalci že čakali v jedilnici
in imeli smo plesni kviz. Učenke šestega razreda so plesale
na določeno glasbo, stanovalci pa so ugibali, za katero zvrst
plesa gre. Po kvizu smo se igrali banse. Ob njih smo uživali
in se seveda tudi nasmejali.
Bansi so ritmično besedilo, pri
katerem uporabljamo kretnje

in dele telesa. Potem smo se še malo pogovarjali, sladkali s krofi in flancati, ki so jih za nas spekli stanovalci. Na obrazih smo
videli nasmehe, ki smo jih pričarali s svojim obiskom. Zadovoljni
smo se razšli.
Lucija Klemen
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Iz življenja društev
ŠD VRANSKO, ŽENSKA REKREATIVNA ODBOJKA
Zunaj je bila še dokaj debela
snežna odeja, kljub temu smo
z veseljem napolnili kovčke in
se odpravili proti morju, kamor hodimo že več let na priprave. Tam si pripravimo kar
močan podaljšan vikend, ki
zajema dva treninga dnevno,
začnemo pa z jutranjim sprehodom, kjer si napolnimo
baterije za čez cel dan. V soboto smo odigrale meddržavno tekmo. Nasprotnice, ki so
napol profesionalni klub, so
se morale močno potruditi,
da so nas premagale. Zmaga
res ni vse, ampak nas veseli
bolj to, da je prisoten kolektivni duh, da imamo veliko
medsebojnega razumevanja
in dober odnos v ekipi. Na tem
mestu bi se zahvalila vsem
puncam in štejem si v čast, da

sem in smo po 27 letih še vedno vsak ponedeljek ob 19. uri skupaj. Vedno pa so dobrodošle
nove članice, ki rade igrajo odbojko in se družijo z ljudmi dobre volje.
Klemen, hvala za vso pozitivno energijo, motivacijo in voljo, da zdržiš z nami in nas naučiš
še vedno kaj novega.
Vesna

NK VRANSKO ČEZ ZIMO

Od novembra do marca smo se v Nogometnem klubu Vransko pridno pripravljali na spomladanski del prvenstva. Novembra in decembra smo trenirali dvakrat
tedensko. Z letom 2018 pa smo z vsemi selekcijami, razen U7, povečali treninge na
trikrat v tednu. Tudi čez zimo smo otrokom omogočili nekaj tekmovalnega naboja.
Selekcije U9, U11 in U13 so nastopale v zimskih tekmovanjih v okviru MNZ Celje.
Selekcija U7 je odigrala dve prijateljski tekmi proti ekipi s Polzele. Naši najstarejši,
selekcija U15, pa so proti Polzeli odigrali tri prijateljske tekme. Vse se je dogajalo v
dvorani na Vranskem, ki nam omogoča optimalne pogoje za zimske priprave naših
nogometašev. Ob tej priložnosti bi radi povedali, da smo zelo hvaležni za infrastrukturo, ki jo naša občina ponuja, saj bi brez nje težko poskrbeli za aktivnost otrok v
zimskem času.
S selekcijo U13 in U15 smo imeli v načrtu, da začnemo s treningi zunaj že v začetku
februarja, vendar nam vreme letos ni bilo naklonjeno. Tako smo prvi trening zunaj
imeli šele 14. marca. Zaradi izrednih razmer se je prestavil tudi začetek prvenstva,
minimalno za en teden.
Smo pa iz slabih razmer za igranje nogometa uspeli najti pozitivno izhodišče. Tako
smo v torek, 6. marca, organizirali dogodek "Sankanje ob baklah". Povabili smo
vse svoje aktivne igralce in tudi vse ostale, ki so se želeli ob dobri družbi spustiti po

strmini. Dogodka se je udeležilo lepo število
otrok, ki so se greli ob čaju oziroma starši ob
kuhančku. Vsi udeleženci so dobili tudi hot
doge. Dogodka ne bi bilo brez pomoči pekarne Brglez, ki je poskrbela za štručke, gostilne Slovan, ki je pripravila čaj in kuhančka,
ter še družine Dolar, ki je pripravila okusne
in sveže hrenovke. Še enkrat hvala vsem za
sodelovanje.
Dogodek je bil zelo dobro sprejet in je narisal nasmehe na obraze številnih otrok.
Zaradi tako pozitivnega odziva smo se v NK
Vransko odločili, da dogodek ponovimo tudi
v naslednjih letih in ustvarimo tradicionalno
sankanje.
Vse vabimo, da nas spremljate na našem
Facebook profilu Nogometni klub Vransko,
kjer objavljamo tako novosti in dogajanja v
klubu kot tudi tekmovanja in rezultate naših
nogometašev.

Iz življenja društev / Ne spreglejte
NORDIJSKI CENTER NA LOČICI – MALO ZA ŠALO, MALO ZARES
ŠRD Ločica smo letos v sodelovanju z Osnovno šolo Vransko-Tabor pripravili zimske aktivnosti na snegu. Naredili smo
kar nekaj kilometrov dolgo progo za tek na smučeh. Organizirali smo izposojo tekaške opreme, ki smo jo dobili v šoli, in
povabili vse navdušence, da se preizkusijo v teku na smučeh.
V nedeljo, 25. 2. 2018, je ob deseti uri dopoldan kljub nizkim
temperaturam teklo hkrati kar 23 tekačev. Prišel je tudi gospod Ivč Strasser, ki je progo s sankami uredil in nam pokazal,
kako se pravilno teče. Gostinstvo Lisjak nam je priskrbelo čaj
za najmlajše in kuhano vino za premražene. Druženje, zimska
idila in šport niso nikogar pustili ravnodušnega. Prejeli smo
veliko pohval, tudi mimoidočih, ki so nas samo opazovali. Najmlajši tekač Žan, star komaj štiri leta, je poleg smučk želel še
puško, da bi bil kot Jakov Fak. Nekateri so dejali, da je kot v
Dolomitih, Val di Ločica, drugi, da je nordijski center. Prav vsi
pa so dejali, da bodo naravne danosti še izkoristili. Veseli nas,
da lahko populariziramo šport.
ŠRD Ločica

ZAHVALA
ob izgubi ljubega moža, očeta, tasta, starega očeta, brata, strica in prijatelja
Franca Čvana iz Prekope 3a
Barve življenja so raznolike, ko se dnevi neslišno iztekajo vsakemu od nas. Za vedno bo ostal v naših srcih, v krošnjah dreves pa bo veter še naprej šepetal njegovo
ime, zgodbo o tem, da je nekoč bil in ga več ni.
Iskreno in globoko se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ker ste se ob tako
mrzlem zimskem dnevu prišli od njega poslovit in ga pospremit na njegovo zadnjo pot.
Hvala vam, ki ste nas bodrili s tolažilnimi besedami in stiski rok, bili v mislih z nami
ter nesebično darovali cvetje, sveče in svete maše.
Hvaležni in žalujoči vsi njegovi
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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.
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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.

FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO
vabi na
VELIKONOČNO STOJNICO
v soboto, 31. marca 2018,
od 13. do 16. ure
v trgu Vranskega.
Ob 14. uri bodo folkloristi v cerkvi sv. Mihaela
prikazali prihod k blagoslovu
velikonočnih jedi.
Po blagoslovu vas vabimo k stojnici na
pokušino velikonočnih dobrot.

VELIKONOČNI TURNIR
V
NAMIZNEM TENISU
ŠPORTNA DVORANA VRANSKO
ponedeljek,
2. april 2018, ob 9.00
Prijave in informacije:
ŠRD LOČICA (Maja Jerman, 031 284 649)

Ne spreglejte
APEL ZA PRAVILNO UPORABO FFS
Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom – medom si je že v prazgodovini
tešil lakoto in celo reševal življenje. V času svojega razvoja je
človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele. Le vlogi
čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo tako za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani kakor tudi za rastlinsko
raznovrstnost v naravi.
Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. V intenzivni pridelavi hrane se uporabi fitofarmacevtskih sredstev
zaenkrat še ni mogoče izogniti. In dokler bo tako, bo obstajala možnost zastrupitve čebel. Čebelarjenje zato postaja
zelo zahtevna kmetijska dejavnost, njegovi rezultati pa so
odvisni od številnih dejavnikov, med katerimi je sodelovanje
kmeta in čebelarja med pomembnejšimi. Soodvisnost je bila
v preteklosti premalo poudarjena, celo prezrta. Dejstvo je,
da je pridelek kmetov odvisen od pridnosti čebelarjev in tudi
pridelek čebelarja odvisen od delovanja kmeta. Eni in drugi
morajo imeti odgovornost do okolja in s tem do čebel. Nedvomno je, da se lahko ljudje čebelam zahvalimo za marsikatero dobrino, ki smo je deležni, zato smo dolžni z njimi
ravnati previdno in spoštljivo.
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli do-

bre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost
naj posvetijo čebelam z naslednjimi ukrepi:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite
priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so
za čebele škodljivi vsi insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite pozorni na znak čebele v
rdečem okvirju;
• priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih;
• uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke;
• škropite v večernih urah ali ponoči, ko so čebele že v
panjih;
• pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu.
Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov
brenčečih čebel ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so
pri njihovi uporabi skrajno previdni.
Vlado Auguštin
Svetovalec specialist za tehnologijo

NA CELJSKEM SVETOVALNICE V CELJU, LAŠKEM IN SEVNICI
Na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno
zdravje deluje od 4. marca 2010 Svetovalnica za prvo psihološko pomoč Tu smo zate, ki je namenjena zagotavljanju opore odraslim posameznikom, parom in družinam pri
razreševanju čustvenih stisk. V celjski regiji sta v letu 2015
začeli z delom tudi svetovalnici v Laškem in v Sevnici. Vse
tri svetovalnice so na Celjskem že dobro uveljavljene kot dostopen vir pomoči. Delujejo kot del širše mreže svetovalnic Centra za psihološko svetovanje Posvet Slovenskega
združenja za preprečevanje samomora. Mrežo Posvetovih
svetovalnic (v vseh slovenskih regijah jih je že 12) podpira Ministrstvo za zdravje, zato bodo v obdobju 2017-2019
svetovalne storitve za uporabnike brezplačne. V svetovalnici
Tu smo zate v Celju, ki v teh dneh beleži obletnico delovanja,
je v osmih letih pomoč poiskalo več kot 1200 ljudi. Svetovalci
so jim v tem obdobju zagotovili približno 3000 svetovalnih
ur.
V svetovalnici so tokrat posebej opozorili, da narašča število
posameznikov, ki poiščejo pomoč zaradi občutkov tesnobe.
Klientov s tovrstnimi težavami je na letni ravni od 11 do 14
odstotkov. S tesnobo se sooča vsakdo med nami, običajno jo
opišemo kot napetost, strah, zaskrbljenost. Poraja se v najrazličnejših situacijah in je lahko koristna, saj nam pomaga,
da se s situacijo bolje spoprimemo ali nanjo bolje pripravimo. Določeno mero tesnobe, kadar je ta varovalna oziroma
koristna, torej razumemo kot sestavni del duševnega zdravja. »Posameznike pa želimo spodbuditi, da poiščejo strokovno
pomoč tedaj, kadar tesnoba vztraja dlje časa, kadar so sami že
preizkusili več načinov spoprijemanja s tesnobo, a ti ne delujejo, in se že dlje ne počutijo dobro. Znaki in simptomi tesnobe
(napetost, zaskrbljenost, pretiran strah …) so lahko tako

zelo izraziti, da motijo njihovo delovanje do te mere, da imajo
občutek, da vsakdanjega življenja ne zmorejo več obvladovati.
To je pravi čas, da poiščejo pomoč pri strokovnjaku (osebnem
zdravniku, psihologu, psihiatru, psihoterapevtu). Anksiozne
motnje so v 90 odstotkih ozdravljive. Kot najbolj učinkovita se
je pokazala kombinacija zdravljenja z zdravili in s psihoterapijo.
Pomoč lahko dobijo tudi v naših svetovalnicah. Osebam, ki se
soočajo s pretiranimi občutki tesnobe, strahu in zaskrbljenosti, nudimo podporo v smislu informiranja in razumevanja teh
težav, iskanja možnih razlogov zanje, nato pa se skupaj usmerimo na nekatere pristope in tehnike, s katerimi lahko svojo
tesnobo zmanjšajo oziroma jo obvladujejo. Običajno se pogovorimo tudi o posameznikovem načinu življenja, ki lahko vpliva
na njegovo doživljanje tesnobe, in o možnostih za spremembo. Doživljanje tesnobe lahko močno ovira kvaliteto življenja
in odnose z drugimi,« je povedala Nuša Konec Juričič, specialistka socialne medicine in javnega zdravja, vodja celjske
Svetovalnice za prvo psihološko pomoč Tu smo zate.
O anksioznih motnjah torej govorimo, ko tesnoba (anksioznost) traja dolgo ali večino časa, ko je preveč intenzivna
in ko se pojavi v situacijah, ki takšnega odziva ne zahtevajo.
Med anksioznimi motnjami so najpogostejše generalizirana
anksiozna motnja, panična motnja in socialne fobije. Značilno je, da pri anksioznih motnjah doživljamo lažne alarme,
pri katerih ocenjujemo, da je nekaj za nas bolj nevarno oziroma škodljivo, kot je v resnici. Pri generalizirani anksiozni
motnji je tesnoba tako visoka, da nas ovira v vsakdanjem
življenju, presega običajno varovalno tesnobo in postaja moteča (izrazi se kot vsesplošna in trajna zaskrbljenost,
nemir in napetost; lahko imamo težave s koncentracijo, z
glavoboli, s stiskanjem v križu, z veliko utrujenostjo in ne-
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Ne spreglejte
spečnostjo); tesnobo razvijemo vsak dan in ob običajnih
stvareh. Pretirana zaskrbljenost se veže na teme, kot so
zdravje, finančno stanje, delo, družina in naši najbližji. Druga pogosta anksiozna motnja so panični napadi. Panični napad je kratkotrajna neznosna tesnoba (panika), ki se pojavi
brez realne ogroženosti in povsem nenadoma. Pogosto so
prisotni simptomi, kot so razbijanje srca, bolečine v prsih,
omotičnost, težave z dihanjem, potenje, strah pred izgubo nadzora, strah pred izgubo zdravega razuma, strah, da
bomo umrli. O panični motnji govorimo, ko oseba doživi vsaj
dva nepričakovana panična napada; po paničnem napadu
sledi pretirano premlevanje in intenziven strah pred ponovitvijo – slednji lahko vodi v izogibanje različnim življenjskim
situacijam. Za socialno fobijo, prav tako eno od pogostejših
anksioznih motenj, pa je značilno doživljanje vztrajnega in
neracionalnega strahu pred družabnimi okoliščinami, v katerih bi posameznika lahko drugi ljudje ocenjevali ali obsojali (tudi strah pred javnim nastopanjem); ena od značilnosti
posameznikov s socialno fobijo je, da so preveč samokritični.
Raziskave kažejo, da so prav anksiozne motnje med najpogostejšimi težavami duševnega zdravja in da se število
oseb s temi motnjami povečuje, tako med odraslimi kot tudi
med mladostniki. Pogosteje se pojavljajo pri ženskah, sicer
pa pri približno 14 odstotkih prebivalcev. Anksiozne motnje
naj bi izkusila ena oseba od treh. Zaradi neznanja o duševnih
motnjah in bojazni, da bodo stigmatizirani, ljudje v čustveni
stiski pogosto odlašajo z obiskom pri strokovnjaku in podaljšujejo trpljenje. Kljub temu strokovnjaki v praksi opažajo, da
se povečuje število ljudi, ki vendarle iščejo strokovno podporo. Žal so viri pomoči na področju duševnega zdravja v Sloveniji še vedno nezadostni in neenakomerno dostopni vsem,
ki bi jih potrebovali.
Kako do brezplačnega posveta v svetovalnicah?
Odrasli posamezniki, pari in družine se lahko naročijo na
svetovanje v svetovalnicah v Celju ali Laškem po telefonu
031 778 772 vsak delovni dan ali po e-pošti svetovalnica@
nijz.si. Za svetovalnice v Ljubljani, Kranju, Postojni, Murski
Soboti, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Kopru, Mariboru, Idriji in Sevnici se lahko naročijo po telefonu 031 704 707 vsak
delovni dan ali po e-pošti info@posvet.org. Vse svetovalnice delujejo pod okriljem Centra za psihološko svetovanje
Posvet Slovenskega združenja za preprečevanje samomora.
»Današnja mreža vključuje že 12 svetovalnic v vseh slovenskih
regijah. Pogovor s strokovnjakom traja od 45 do 60 minut.
Napotnice ali kartice zdravstvenega zavarovanja uporabniki

svetovalnih storitev ne potrebujejo. Prva psihološka pomoč v
svetovalnici predvideva krajši svetovalni proces, ki je na voljo
vsem odraslim posameznikom, parom in družinam v duševni
stiski. Čakalne dobe so kratke, do tri tedne. Dvanajst let izkušenj iz svetovalnic potrjuje, da lahko pogovor s svetovalcem
posamezniku v duševni stiski prinese razbremenitev in nove
moči za spreminjanje trenutnega položaja na bolje,« je povedala Mojca Vatovec, psihoterapevtka in poslovna vodja Centra za psihološko svetovanje Posvet.
V zadnjih treh letih (od 2015 do 2018) je v svetovalnico v
Celju prišlo 527 novih klientov. Od tega jih je pomoč zaradi
anksioznosti (strahovi, fobije in tesnoba) kot glavne problematike poiskalo dobrih 12 odstotkov, kar je, takoj za partnerskimi težavami (16 odstotkov), drugi najpogostejši razlog
prihoda v svetovalnico. Po podatkih iz celjske svetovalnice je
v zadnjih treh letih število posameznikov, ki poiščejo pomoč
zaradi občutkov tesnobe, v porastu: leta 2015 je v svetovalnico zaradi anksioznosti kot glavne problematike prišlo 11
odstotkov ljudi, leta 2016 12 odstotkov, leta 2017 pa že 14
odstotkov. Pomoč poiščejo tudi zaradi težav starševstva,
depresije, težav z alkoholom in drugimi drogami, težav na
delovnem mestu ter zaradi osamljenosti in izgube življenjskega smisla. Celjsko svetovalnico obišče približno 25 odstotkov moških in 75 odstotkov žensk.
  
***
Dodatne informacije:
Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine
in javnega zdravja, vodja Svetovalnice za prvo psihološko
pomoč Tu smo zate, Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, T: 03 42 51 202, E:
nusa.konec-juricic@nijz.si
Mojca Vatovec, psihoterapevtka in poslovna vodja Centra za
psihološko svetovanje Posvet, Mestni trg 8, Ljubljana, T: 041
388 892, E: mojca.vatovec@posvet.org
Mrežo svetovalnic Centra za psihološko svetovanje Posvet
sofinancira Ministrstvo za zdravje.
Služba za komuniciranje,
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana,
Telefon: 01 2441 494, 01 2441 572
pr@nijz.si. www.nijz.si,
Podatkovni portal NIJZ

V TRGU ODSLEJ TUDI KOŠ ZA PASJE IZTREBKE
V trgu Vransko je odslej nameščen koš za pasje iztrebke. Verjamemo, da ga bodo lastniki
štirinožnih prijateljev veseli in bodo poskrbeli, da bodo iztrebki njihovih ljubljenčkov po
opravljeni nujni potrebi končali v tem košu. Mlade mamice z vozički, sprehajalci in drugi
uporabniki površin za pešce jim bodo za to gotovo hvaležni.

Ne spreglejte
S 1. MARCEM OMOGOČENO PLAČEVANJE OBVEZNIH DAJATEV S PLAČILNIMI KARTICAMI
BREZ STROŠKOV PLAČILNIH STORITEV
Uprava Republike Slovenije za javna plačila bo s 1. marcem 2018 omogočila zavezancem plačevanje
obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) brez stroškov plačilnih
storitev.
Zavezanci bodo tako lahko na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami plačevali vse obvezne dajatve
na podračune javnofinančnih prihodkov skupine A (davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
takse, globe ipd.).
Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam pa ne bo mogoče plačati drugih obveznosti (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV-prispevka …), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.
S plačevanjem na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami bo zagotovljeno plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev, ki jih plačniki imajo v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma
bančnih okencih.
Več o plačilnih mestih UJPlačam lahko preberete v prilogi.
Podpisnik: Darinka Arh Pilih
Izdajatelj: SIGOV-CA

Številka certifikata: 00937F032800000000567C6064

Potek veljavnosti: 04. 09. 2022
Čas podpisa: 23. 02. 2018 11:10

Dunajska cesta 48, p. p. 2621, 1001 Ljubljana

T: 01 475 16 51
E: ujp@ujp.gov.si
www.ujp.gov.si

VSI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Številka:
Datum:

405-205/2018-2
23. 02. 2018

Zadeva:

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih
UJPlačam

Spoštovani,
obveščamo vas, da bo s 1. marcem 2018 Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v
nadaljevanju: UJP) omogočila zavezancem plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi
karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) brez stroškov plačilnih storitev.
Plačevanje bo možno na naslednjih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam:
na sedežu območnih enot UJP









Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec

v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00
na dislociranih enotah UJP:



Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje in
Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,

v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00
na dislocirani enoti UJP:


Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor,

v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 17.00.
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Ne spreglejte
KUPITI ALI POSVOJITI?
Kako bi se odločili, če
bi kupovali avtomobil
in bi vam nekdo ponudil
znamko Volkswagen,
ampak z motorjem drugega nizkocenovnega
proizvajalca? Verjetno bi
ga zavrnili in se odločili za
preverjen nakup znamke, ki jo želite, saj veste,
da kljub temu, da bi tisti
trenutek plačali več, bi
se vam to obrestovalo v
prihodnosti.

Različno reagirajo na neznane predmete, druge živali in/ali
ljudi v svoji okolici. Zato je prednost zavetišča tudi ta, da nam
je svetovanje v veliko pomoč za nadaljnje sobivanje s psom,
ki smo ga izbrali. Trdimo lahko, da smo se v primeru, da se
odločimo posvojiti psa iz zavetišča, odločili odgovorno in
premišljeno.
Seveda pa je žal še vedno veliko neodgovornih ljudi, zaradi
katerih v zavetišče prihajajo tudi psi, ki jim je zanemarjanje ali celo mučenje pustilo pečat na zdravju in/ali vedenju.
Takšni psi zelo težko najdejo pravi dom, saj so za neizkušene
lastnike prevelik zalogaj.

Prednosti posvojitve psa iz zavetišča niso samo v odgovorni
odločitvi, saj dejansko rešimo življenje nekomu in ustvarimo
prostor za novega zapuščenega psa.

Obstajajo pa tudi takšni,
ki so zaradi takšnih in
drugačnih stereotipov
družbe
zaznamovani
kot težje posvojljivi zgolj
zaradi barve dlake ali
starosti. Med takšne pse
spadajo črni psi in psi,
starejši od 8 let. Čeprav
se ravno ti ponavadi
najbolj usedejo v srca
zaposlenih v zavetišču.
Predvsem starejši psi so
bistveno manj zahtevni
kot recimo mladiči. Ti psi
imajo ravno prav energije za daljše sprehode, ki
jim sledi počitek. Vse vragolije in nespametna dejanja so že
prerasli. Ob pravilni negi in kakovostni prehrani pa lahko z
njimi preživimo še veliko lepih trenutkov. Konec koncev pa
niti ob posvojitvi mladiča ne moremo zagotovo vedeti, kako
dolgo življenje z nami mu je pravzaprav namenjeno. Starost
pa je samo proces življenja vseh nas in nikakor ni bolezen.

Poleg tega so psi od prvega dne sprejema do desetega dne bivanja v karanteni, kar pomeni, da so izolirani od ostalih psov.
V tem času se pokažejo morebitne zdravstvene ali vedenjske
posebnosti. Nato pa se psa premesti v del, ki je namenjen
vsem psom, vendar kljub temu biva v boksu načeloma sam.
Osebje v zavetišču vsakodnevno spremlja njegove posebnosti, ocenjuje vedenjske značilnosti in ga razvrsti v kategorijo
zahtevnosti glede na njegove karakterne značilnosti.

Trenutno na nove domove v zavetišču Zonzani Dramlje čaka
več psov, različnih starosti, velikosti, značajev in barv. Izbira
je torej velika.
Vsem je skupno le eno – želijo si v nov dom, kjer bodo lepšali
dneve svojim novim lastnikom. Med njimi so tudi Rina ter
Lars, ki je bil najden z odprtimi ranami na tačkah, ki so se
že zacelile. Lars je postal krasen, zdrav in hitro učljiv pes. V
zavetišču tako sedaj čakajo vsak na svoj dom.

V zavetišču vam torej lahko tudi svetujejo, kateri izmed psov
bi bil primernejši za vaš način življenja in s katerim psom bi
se najlažje povezali. Svetujejo vam predvsem z vidika potreb
psa. Tako kot ljudje imajo namreč tudi psi različna vedenja.

Vsekakor priporočamo obisk in morda se vam nasmehne
sreča ...

Psa resda ne moremo
primerjati z avtomobilom, pes je vendarle živo
čuteče bitje in človekov najboljši prijatelj, pa vendar se ljudje
ravno pri nakupu psa pogosto odločajo nasprotno. Nakup
psa brez ustreznih dokumentov in dokazil o rodovniku (parjenje genetsko nesprejemljivih psov ) je skrajno nespametna
odločitev.
V takem primeru je bolje, da se odločite za posvojitev psa iz
zavetišča. Tam so psi od prvega dne sprejema pod stalnim
nadzorom strokovno usposobljenega osebja. Vsi psi so veterinarsko pregledani, prejmejo sredstva proti notranjim in
zunanjim zajedavcem, so cepljeni in čipirani. Psice so tudi
sterilizirane, kar vam privarčuje marsikatero nevšečnost. Za
vse našteto bi pri veterinarju odšteli krepko preko 150 evrov.
V zavetišču pa ob posvojitvi plačate le posvojnino, kar ponavadi znaša okoli 50 evrov.   

Zavod za zaščito in dobrobit živali Muri
070/85-11-66

POSLOVILI SO SE
Marca so se od nas poslovili:
Ivan Kristovič (1939-2018), Vransko 25 b
Marija Ocvirk (1929-2018), Prekopa 29
Tomi Scheipers (1969-2018), Vransko 81

Napovednik dogodkov - APRIL 2018
PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

31. 3. 2018
13.00-16.00

VELIKONOČNA STOJNICA

trg Vranskega

Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)

2. 4. 2018
8.00

VELIKONOČNI POHOD

zbor pred občinsko stavbo

Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)

2. 4. 2018
9.00

VELIKONOČNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Športna dvorana Vransko

ŠRD Ločica
(031 284 649)

3. 4. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

6. 4. 2018
20.00

Tadej Toš
ČE BI JAZ BIL PRECEDNIK

Kulturni dom Vransko

ŠKD Nasmehni se
(030 922 282)

12. 4. 2018
18.00

Zaključena prireditev
MALI SAVINJČANI BEREMO

Kulturni dom Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

17. 4 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

20. 4. 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

2. 4.
9.00

VELIKONOČNI POHOD
V MARIJO REKO

start:
izpred KZ Tabor

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

14. 4.
13.00

TURNIR
V NAMIZNEM TENISU

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

ŠD Partizan, Sekcija namizni tenis
(041 767 883)

12. 4.
9.00

KROŽEK
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

12. 4.
16.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
PROJEKTA
MALI SAVINJČANI BEREJO

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

21. 4.
10.00

1. GORSKI TEK

Ojstrica - Krvavica Zajčeva koča

Blaž Ribič (040 453 407)
Viki Urankar (040 636 295)

21. 4.
14.00

MEDVAŠKI TURNIR
V MALEM NOGOMETU

igrišče pri POŠ Tabor

Filip Gregl, Primož Vranič
(040 654 448, 051 437 541)

21. 4.
14.00

BALINANJE

igrišče pri POŠ Tabor

Janko Zorenč
(051 621 959)

21. 4.
14.00

PROMOCIJA NAMIZNEGA TENISA
ZA OBČANE

dvorišče
med Domom krajanov Tabor in
POŠ Tabor

Mitja Zupan
(041 767 883)

21. 4.
16.00

PROMOCIJA KOŠARKE
ZA OBČANE

igrišče pri POŠ Tabor

Miha Bergant
(031 895 542)

23., 24., 26., 29. 4.
8.00-15.00
25. 4. - 8.00-15.00
28. 4. - 8.00-12.00

RAZSTAVA IZDELKOV
LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA

Občina Tabor,
sejna soba

Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126)

24. 4.
18.00

PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

24. 4.
19.00-21.00

SPREJEM SALAM V OCENJEVANJE
ZA SALAMIJADO

Kmetija Laznik

Adi Laznik
(041 543 396)

25. 4.
19.00

SLAVNOSTNA SEJA OS
S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

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

27. 4.
11.00

TOVARIŠKO SREČANJE

pri Domu krajanov Tabor

ZB za vrednote NOB Tabor
(040 502 954)

27. 4.
19.00

KONCERT
NINA KREČA Z GOSTI

cerkev sv. Jurija Tabor

Nina Kreča
(068 195 353)

27. 4.
20.00

12. TRADICIONALNA SALAMIJADA

Kmetija Laznik,
stara štala

Vaška skupnost Miklavž in Hiša Lisjak
(041 543 396)

28. 4.
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Kapla 16, Tabor
dvorišče

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

29. 4.
8.00-22.00

25. ŠENTJURSKI SEJEM

okolica občinske zgradbe,
POŠ-a in Dom krajanov Tabor

Občina Tabor in PGD Kapla-Pondor
(03 705 70 80)
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Kulturni dom Vransko,
petek, 6. 4. 2018, ob 20. uri
PREDPRODAJA:
Mojekarte, Petrol, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Info: 030 922 282
Prodaja: eno uro pred predstavo na blagajni

