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številka 150
Vransko, 30. 11. 2018
Fotografija na naslovnici: Maja Podlesnik

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko-Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko, PGD 
LOČICA pri Vranskem, PGD Vransko, Fotografski studio DFG, 
Tone Tavčer, Karolina Kos, Miljana Sgerm

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 21. 12. 2018.

Prispevke zbiramo do 11. 12. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

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.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si.

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.

Pisce prispevkov obveščamo, da bomo v Občinskem 
informatorju objavljali le podpisane članke.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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V nedeljo, 18. novembra 2018, so po Sloveniji potekale lokal-
ne volitve. Župana in člane občinskega sveta smo tako volili 
tudi v naši občini. Pravico glasovati je imelo 2142 občanov, 
izkoristilo pa jo je 1257 oziroma 58,68 %, kar je precej nad 
državnim povprečjem (51,17 %).

Na volitvah župana smo izbirali med kandidatoma Francem 
Sušnikom, ki ga je predlagala Slovenska demokratska stran-
ka, in Arnoldom Markom, ki ga je predlagala Anuška Križnik 
in skupina volivcev "Za nov zagon". Franc Sušnik je prejel 
769 glasov oziroma 62,32 %, Arnold Marko pa 465 glasov 
oziroma 37,68 %. Volivci so tako Francu Sušniku zaupali šesti 
županski mandat.   

Na volitvah članov občinskega sveta smo v vseh deve-
tih volilnih enotah izbirali med kandidati Nove Slovenije - 
krščanskih demokratov in kandidati Slovenske demokratske 
stranke. V enajstčlanski občinski svet je bilo izvoljenih osem 
svetnikov Nove Slovenije – krščanskih demokratov (Brigita 

Gosak iz Čepelj, Nataša Juhart iz Brodov, Kristina Bogataj z 
Vranskega, Danilo Štante z Vranskega, Rafael Novak iz Za-
jasovnika, Adrijana Ferme z Limovc, Sonja Cencelj iz Jero-
nima in Jože Matko iz Sela pri Vranskem) in trije svetniki Slo-
venske demokratske stranke (Breda Čvan iz Prekope, Mar-
jan Pečovnik z Vranskega in Peter Reberšek iz Stopnika).

Z volilnim molkom pred nedeljskimi volitvami se je konča-
la tudi volilna kampanja, med katero je bila Občina Vran-
sko deležna presenetljivo velike medijske pozornosti – žal 
večinoma nedobronamerne. Želimo si, da bi "sedmo silo" 
pot v naše kraje večkrat zanesla tudi ob pozitivnih dogodkih 
in ne samo v predvolilne namene. Še bolj od tega pa si želi-
mo poštene obravnave – neodvisne od tega, kateri politični 
opciji pripadajo župan ali člani občinskega sveta, in takšne, v 
kateri bodo predložena dokazila nekaj veljala. 

Občinska uprava

IZVOLILI SMO ŽUPANA IN NOV OBČINSKI SVET

V času volilne kampanje za lokalne volitve 
so se v nekaterih medijih pojavile neres-
nične informacije, da Občina Vransko v ob-
dobju 2007–2018 ni počrpala niti evra ev-
ropskega denarja. Neresnične informacije 

so kasneje zaokrožile tudi po družbenih omrežjih in postale 
predmet številnih prerekanj. Ker menimo, da ni potrebno, 
da »informiranje« javnosti v senzacionalističnem slogu pos-
tane vsakdanje tudi v lokalnem okolju, v nadaljevanju poda-
jamo kratek pregled projektov, za katere je Občina Vransko 
v navedenem obdobju prejela evropska sredstva. 

Občina Vransko je 321.467,63 EUR evropskih sredstev pre-
jela za projekta Mreža lokalnih cest, I. faza (2007–2008) in 
Mreža lokalnih cest, II. faza (2008–2009), v okviru katerih so 
bile obnovljene lokalna cesta Vransko–Brode, odsek lokalne 
ceste Prapreče–Lipa v zaselku Kale in javne poti na območju 
Zahomc. Ob lokalni cesti Vransko–Brode sta bila zgrajena še 
hodnik za pešce in javna razsvetljava. 

V okviru projektov Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela 
občine Vransko, I. faza (2011–2012), in Čiščenje odpadnih 
voda vzhodnega dela občine Vransko, II. faza (2013–2015), 
je Občina Vransko skupaj prejela 677.889,28 EUR evropskih 
sredstev. Zgrajena je bila mala komunalna čistilna naprava 
Prekopa (kapacitete 800 PE) s kanalizacijskim omrežjem za 

Prekopo, del Čepelj in Stopnika ter dvema črpališčema. 

Za projekt Zunanja ureditev pokopališča Vransko (2012) smo 
prejeli 29.679,17 EUR evropskih sredstev. Urejeno je bilo 
odvodnjavanje območja, asfaltirano in tlakovano parkirišče, 
izvedena parkovna ureditev ter zgrajen nov vodovodni in ka-
nalizacijski priključek za mrliško vežico. 

Za projekt Ureditev avtobusnih postajališč (2012) smo preje-
li 27.558,16 EUR evropskih sredstev. Urejenih je bilo sedem 
avtobusnih postajališč – dve v Prekopi, dve v Čepljah, dve 
na Ločici in eno v Zaplanini; zamenjane so bile dotrajane in 
uničene nadstrešnice ter urejena okolica avtobusnih posta-
jališč. 

Za projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
(2011–2013), v okviru katerega je bil omogočen internetni 
priključek tudi gospodinjstvom na območjih, kjer komer-
cialni ponudniki zaradi visokih stroškov izgradnje infrastruk-
ture niso zagotavljali priključka, je Občina Vransko prejela 
361.196,18 EUR evropskih sredstev. 

V letu 2013 smo za projekt Energetska sanacija Osnovne šole 
Vransko-Tabor, v okviru katerega je bila izvedena energetska 
sanacija (toplotna izolacija, zamenjava dotrajanega ogreval-
nega sistema in oken) prizidka Osnovne šole Vransko, prejeli 
175.444,27 EUR evropskih sredstev. 

ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV OBČINE VRANSKO V OBDOBJU 2007–2018
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Poleg navedenega smo v tem obdobju sodelovali še kot part-
nerji v projektih Celostno urejanje odvodnjavanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje – ČN Kasaze, 
kjer je delež Občine Vransko znašal 294.446,42 EUR, in Eko 
muzej hmeljarstva in pivovarstva – vstopno-informacijska 
točka Vransko, kjer je naš delež znašal 33.217,36 EUR. 

V obdobju 2007–2018 je tako Občina Vransko prejela 
1.921.816,18 EUR evropskih sredstev, kar predstavlja več kot 
60 % njenega proračuna v letu 2018. 

Trenutno so v teku naslednji projekti, ki se bodo tudi sofinan-
cirali z evropskimi sredstvi: 

• Ureditev centra za povezovanje lokalnih ponudnikov – 
obnova Schwentnerjeve hiše, kjer načrtujemo črpanje 
46.572,19 EUR evropskih sredstev; 

• Izgradnja komunalne infrastrukture za območje 
poslovne cone ČE02-4/1 Čeplje-poligon (načrtujemo 
380.000 EUR evropskih sredstev); 

• Izgradnja državne kolesarske povezave Šentilj–Mari-
bor–Postojna–Divača, odsek Šempeter–Vransko (za ce-
loten odsek Šempeter–Vransko je predvideno črpanje 
679.038 EUR evropskih sredstev); 

• Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v sa-
vinjski regiji, primarni vodovod Zaplanina–Ločica–Vran-
sko (načrtujemo črpanje 403.050,12 EUR evropskih sred-
stev). 

O projektih, sofinanciranih iz evropskih sredstev, dovolj 
zgovorno pričajo tudi informacijske table, ki so postavljene 
na lokacijah, kjer so se takšni projekti izvajali.

Občinska uprava
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LETOS V DESETIH AKCIJAH 598 KRVODAJALCEV, NA VRANSKEM 157
Žalsko območno združenje Rdečega križa (RK) je oktobra in 
novembra organiziralo še zadnji dve krvodajalski akciji v tem 
letu. Konec oktobra je bila akcija v Gasilskem domu Prebold, 
ki se jo je udeležilo 48 krvodajalcev, v začetku novembra pa 
v telovadnici UPI Ljudske univerze Žalec, kjer je kri darovalo 
56 krvodajalcev.

Kot je povedal strokovni sekretar Območnega združenja 
RK Žalec Matjaž Črešnovar, je letos žalsko združenje orga-
niziralo 10 krvodajalskih akcij, in sicer štiri za Zavod za trans-
fuzijsko medicino Ljubljana, šest pa za celjski transfuzijski 
center. Akcij se je udeležilo skupaj 598 krvodajalcev. Še ved-
no sta najbolje obiskani akciji na Vranskem, kjer se je akcije 
januarja udeležilo 86 krvodajalcev, julija pa 71. 

Naslednje leto bo OORK Žalec pripravila znova več krvoda-
jalskih akcij, prva bo v Kulturnem domu Vransko 17. januarja 
2019 od 7. do 10. ure. 

T. Tavčar 

Pri projektu Zeleno,  ki ga v Našem domu izvajamo že 
pet let, smo v tem letu pridelali različne pridelke, ki smo 
jih umestili na naš jedilnik. Semena in sadike smo nabav-
ljali pri KZ Vransko, Kalia Celje, Vrtnarija Rojnik, semen-
ski krompir pa smo si priskrbeli sami od lanskega pridelka. 
Zasadili smo ga na dveh njivah, in sicer 30 arov poznega, 
26 arov zgodnjega, na 30 arih smo imeli ozimno pšenico 
za krušno moko, nato pa je na isto površino sledil dosevek 
ajde. Na ostalih površinah pa smo nasadili vrtnine (jedilne 
buče, kumare, čebulo, korenje, rdečo peso, nizek stroč-
ji fižol, zelje, repo, buče golice, blitvo …). V okolici doma  
smo z izkopom in nasutjem gramoznega peska ter z utrdit-
vijo v spomladanskem času uredili pešpoti. Vrt smo zasa-
dili s solato, peteršiljem, zeleno, papriko. Paradižnik smo 

nasadili v rastlinjak. Visoko  gredo smo zgradili iz hrastovih 
desk, vanjo nasuli zemljo in zasadili s solato. Na zavetrno 
stran smo posadili kivi (med jablane) in jedilno grozdje. Po 
potrebi smo na določena mesta dosuli zemljo, jo poravna-
li, zrahljali in posejali travo. Pri ROTO družbi smo dokupili 
okrasna korita in vanje nasadili rože ter zelišča, pod lipo pa 
smo postavili klopi. Iz skal in kamenja smo zgradili skalnjak, 
ga opremili s solarnimi figurami ter rožami. V času spravila 
pridelkov so nam na pomoč priskočili tudi naši stanoval-
ci, ki so radi prebirali krompir, trebili zelje, lupili repo, obi-
rali ribez, maline, nabirali zelišča za čaj in še kaj bi se naš-
lo.                                                                                                                                           

Anica Cencelj  

PRIJETNA DRUŽENJA
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V soboto, 27. oktobra, so bila ob 9.00 uri Prostovoljna gasil-
ska društva Vransko, Ločica pri Vranskem, Preko-
pa-Čeplje-Stopnik in Tešova obveščena o požaru v depan-
dansi Zavoda sv. Rafaela Vransko. »Zaradi odvrženega ciga-
retnega ogorka je nastal požar, ki se je razširil na opremo v 
sobi, dim pa je zajel celoten objekt. Zaposleni so po spoznan-
ju, da sami ne morejo pogasiti požara in po klicu na številko 
112, pričeli z evakuacijo. Gasilske enote so opravile notranji 
napad s funkcijo gašenja ter dva notranja napada za preisko-
vanje objekta. Za namen gašenja in varovanja drugih objek-
tov v okolici se je opravil odvzem vode iz Podgrajščice. Enota 
Rdečega križa Vransko je poskrbela za oskrbo petih poško-
dovancev, ki so jih gasilci rešili iz gorečih in  zadimljenih pros-

torov. Zaradi hitrega posredovanja prve napadalne skupine 
je bila škoda omejena zgolj na eno sobo.« 

V opisanem scenariju je šlo za gasilsko vajo GPO Vransko, ki 
jo je vodil poveljnik PGD Vransko Martin Reberšek, v kateri 
je sodelovalo 37 prostovoljnih gasilcev in trije člani enote 
prve pomoči RK Vransko. Potek vaje je spremljal predstavnik 
Gasilske zveze Žalec Vladimir Reberšek, poveljnik Gasilskega 
poveljstva občine Vransko. Ob uspešnem zaključku simu-
lacije nesreče in reševanja sta sodelujoče v akciji nagovori-
la direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojca Hrastnik in 
župan Občine Vransko Franc Sušnik. 

Monika M., PGD Vransko 

VAJA GPO VRANSKO 2018 
"POŽAR V ZAVODU SV. RAFAELA"
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Dogodki: 

V mesecu varstva pred požari tudi gasilska društva, ki sodijo 
v GZ Žalec, kot običajno izvajajo tradicionalne aktivnosti, pri 
katerih smo, v sodelovanju z mediji, občane opozarjali na ne-
varnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do njih sploh ne 
bi prišlo. 

Letos smo še posebej opozarjali na številko za klic v sili 112, ki 
jo je Slovenija, kot druga država v Evropi, uvedla že leta 1997. 
Delovanje ter storitve številke 112 so predpisane z direktivo 
Evropske unije, klici nanjo so brezplačni, lahko pa jo pokliče-
mo s stacionarnega ali mobilnega telefona oziroma nanjo 
pošljemo kratko sporočilo (SMS). 

Obiskali smo šole in vrtce ter otrokom predstavili našo dejav-
nost in tematiko letošnjega meseca požarne varnosti. Izvajali 
smo prikazne in druge vaje, na katerih smo preizkusili opera-
tivno sposobnost naših enot. 

Že tradicionalno smo pregledali hidrantna omrežja, šolam, 
vrtcem ter drugim organizacijam pa smo pomagali pri iz-
vedbi evakuacij, ki so sicer v pristojnosti organizacij samih, 
gasilci pa jim pri tem lahko pomagamo s strokovnimi nasveti. 
V primeru nesreče gasilci ne sodelujemo pri evakuaciji, am-
pak po potrebi rešujemo občane, ki se ne uspejo pravočasno 
evakuirati sami oziroma ob pomoči za to pooblaščenih oseb. 

V soboto, 20. oktobra, je potekalo tradicionalno srečanje 
članic gasilskih zvez Prebold in Žalec v večnamenski dvorani 
Prebold. 

V soboto, 27. oktobra 2018, je v Braslovčah v Domu kulture 
potekala regijska vaja operativnih članic, v kateri je sodelova-
lo 35 operativnih članic vseh štirih gasilskih zvez Savinjs-
ko-Šaleške regije. Sodelovale so gasilke iz gasilskih zvez: 
Gasilska zveza Prebold, Gasilska zveza Šaleške doline, Gasil-
ska zveza Zgornje Savinjske doline ter Gasilska zveza Žalec. 

Glavni cilj vaje je bil namenjen preizkusu operativne pri-
pravljenosti operativnih članic SŠ regije, vse od poveljevanja, 
preiskovanja ter gašenja prostorov, iznos in oskrba poško-
dovanih ter prezračevanje objekta. Vajo sta pripravili gasilski 
častnici Mihaela Remic, ki je vajo tudi vodila, in Sonja Krajnc 
iz PGD Braslovče, v sodelovanju z vodstvom in pristojnimi 
komisijami Gasilske zveze Žalec. Gostje in ocenjevalci iz regije 
in gasilskih zvez ter podžupanja občine Braslovče so vajo v 
večini pohvalili ter čestitali gasilkam, ki so pripravljene žrtvo-
vati svoj prosti čas za usposabljanja (skupaj s kolegi gasilci) in 
tudi aktivno sodelovati v intervencijah. 

V soboto, 3. novembra, je potekalo tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda v gasilskem domu na Dobrovljah v organi-
zaciji PGD Dobrovlje. 

V soboto, 10. novembra 2018, je bila strokovna ekskurzija 
članic Gasilske zveze Žalec, ki so obiskale in si ogledale nov 
reševalni center PGD Postojna, nato je sledil ogled pršutarne 
Ščuka v Kobjeglavi ter voden ogled kraja Štanjel, kjer so 
imele članice prosti čas za sprehod med stojnicami in obisk 
prireditve Praznik vina v Štanjelu 2018. 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 19 intervencij, ki so skupno trajale 31 ur in 45 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala štiri ure in 15 minut, najkrajša 
pa 20 minut. 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo deset dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Polzela ter GPO Braslovče so imeli po 
eno intervencijo, medtem ko GPO Tabor in GPO Vransko in-
tervencij nista imeli.

Tadej Zupan, 
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC 
MED 15. OKTOBROM IN 15. NOVEMBROM 2018

Zgodilo se je ...

Kuštra in Štunfa, mladi čarovnici 
iz čarovniške šole, sta nam v to-
rek, 30. oktobra 2018, v Občinski 
knjižnici Vransko pričarali prav 
posebno pravljico ter nam po-
stregli z receptom za čisto prave 
medenjake iz požgečkanega tes-
ta, ki spremenijo žalost v radost, 
cmeravost v pogum in sitnarjen-
je v prijetno obnašanje. Tako za 
otroke kot odrasle. Zato smo se 
z njimi posladkali vsi ter si v ust-
varjalnem delu srečanja izdelali še 
čarovniške pomočnike netopirje 
in duhce.

Za Občinsko knjižnico Vransko:
Valerija Jerman

KUŠTRA IN ŠTUNFA V KNJIŽNICI
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2018/2019

sobota, 1. december 2018, ob 10.00

zvočna pravljica za otroke od 5. leta starosti

OTROŠKI ABONMA

Lutkovno gledališče Maribor

sobota, 8. december 2018, ob 19.30

Gledališka šola Senior
NAJLEPŠE, NAJBOLJŠE IN NAJBOLJ SLEČENE

komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Tin Grabnar in Nina Šorak
po motivih H. C. Andersena

SNEŽNA KRALJICA

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si in 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 
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V DECEMBRU NAPOVEDUJEMO IN VABIMO:
• v času odprtosti knjižnice: Sledi svojemu srcu, razstava Ine Gržina 
• torek, 4. in 18. december 2018, ob 10. uri v Našem domu: Bralno druženje s stanovalci doma 
• torek, 11. december 2018, ob 18. uri: Pravljična ura z ustvarjalnico novoletnih voščilnic 

Vabljeni!

KAKO OBVAROVATI NAŠE MOŽGANE? 
V četrtek, 25. vinotoka 2018, smo Občinsko knjižnico Vransko do zadnjega kotička 
napolnili vsi, ki smo želeli prisluhniti predavanju Sanje Lončar. Z nami je delila svoje 
znanje o delovanju možganov in vzrokih za njihovo hitro propadanje, ki je v zadnjih 
letih značilno predvsem za prebivalce stare celine. Čeprav se v naši kulturi najbolj 
priklanjamo možganom, zanje skrbimo veliko slabše, kot so v preteklosti, ko možgani 
niso imeli statusa »osrednjega« organa. Od njih pričakujemo čedalje več, obenem 
pa jim ne privoščimo niti osnovnih pogojev za nemoteno delo. Da bi možganom 
pomagali k njihovi regeneraciji, jim moramo zagotoviti dovolj vode, kisika ter počitka. 
Seveda je pomembna tudi prehrana, vpliv stavb in pohištva na oddajanje strupov, 
kot je rakotvorni formaldehid, elektromagnetni smog in podobno. 
Predavateljica nam je ponudila nabor naravnih rešitev, kako možganom pomagati, 
da ostanejo čim dlje časa zdravi, in te rešitve zapisala v knjigo, ki si jo lahko izposodite tudi v naši knjižnici. 

POVABILO K SODELOVANJU V BRALNEM PROJEKTU SAVINJČANI BEREMO 
2018/19 
Stopamo v dvanajsto leto bralnega projekta za odrasle Savinjčani beremo. Pri izboru 
gradiva nas je, knjižničarke in knjižničarje, vodila misel, kako vam, spoštovani bralci, prek 
pisane besede sporočiti, da smo Slovenci inovativni, napredni, delavni, zato lahko vedno in 
povsod s ponosom povemo: »Slovenec/-ka sem!« Verjamemo, da boste tudi letos z nami, 
zato vas vabimo, da se čim prej oglasite v vaši knjižnici, kjer bo knjižničarka na seznam 
Savinjčanov, ki berejo, dodala tudi vaše ime. 

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me: Muzeji, 

naravna dediščina 
• Ahern, C.: Čas mojega življenja 
• Francis C., T.: Kako videti angele 
• Wiking, M.: Lykke 
• Mladenović, D.: Algoritem za uspeh 
• Coelho, P.: Hipi 
• Morgan, S.: Sončni zahod v Centralnem parku 
• Hoang, H.: Kvocient poljuba 
• Coben, H.: Ne odnehaj 
• Long, J. A.: Kako osvojiti markiza 
• Tucker, K. A.: Privlačna Rain 
• Yalom, I. D.: Kako sem postal, kar sem 
• Heath, L.: Nežna uspavanka 
• Force, M.: Hrepenenje po ljubezni 
• Carlino, R.: Preden sva postala tujca 
• Šukarov, S.: Ustvarjalno leto 

• Follett, K.: Svet brez konca 
• Osho: Knjiga o otrocih

OTROCI
• Pripovedke z vsega sveta 
• Kovač, N.: Pogumne punce 
• Moreti, L.: Konj Miško pri zobozdravniku 
• Starling, R.: Feri je jezen 
• Podgoršek, M.: Uuuu! Dobra knjiga! 
• Pierce, N.: Tok! Tok! 
• Godec S., J.: Cicibanda 
• Barnham, K.: Ljubosumen sem! 
• Genechten, G.: Sračja glasba 
• Whaite, M.: Bagerozavri raziskujejo 
• Pari, I.: Poglej, kaj skrivata sadje in zelenjava 
• Morris: Jesse James 
• Bačič, M.: Brin in ptičja hišica 
• Wenzel, B.: Vsi so videli mačka
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GOZDNI ŠKRATKI DRUGIČ …
Sredi meseca novembra smo se gozdni škratki ponovno skupaj z 
gozdarjema odpravili raziskovat gozd. Že na prvem srečanju smo se 
dogovorili, kaj bomo počeli in kaj moramo vzeti s sabo. Najprej smo 
se dobili v telovadnici vrtca, da smo se spomnili prejšnjega srečanja 
in vseh pripomočkov, ki jih potrebujemo. Pobude otrok so bile, da 
vzamemo vrvi, preveze za oči, krede, vrečke in tudi kakšne robčke, 
da si bomo obrisali nos ali roke. Veliko otrok se je spomnilo svojih 
škratovskih imen, nekateri pa smo jih za vsak slučaj še obnovili. Ko je 
bilo vse pripravljeno, smo se toplo oblekli, obuli in se odpravili v gozd. 

Tokrat nas je pot vodila skozi Gorico, ki je bila prelepo postlana z 
listjem. Nekaterim otrokom je segalo vse do kolen. Zaman smo iska-
li mala drevesa in »gozdno hobotnico«, ki jih je vso to listje pokrilo. 
Kljub temu pa nas je hoja in brskanje po listju, šumenje, metanje kar 
nekaj časa zadržalo. Privoščili smo si pravo gozdno kopel in se ob igri 
nadihali svežega zraka. Nadaljevali smo pot proti Riglu, kjer sta nam 
gozdarja pokazala »gozdno kopalnico«. Kar nekaj nas je bilo razočara-
nih, saj ni bilo nikjer banje, brisač, kaj šele vode. Vse nam je bilo jasno, 
ko smo zvedeli, da se divji prašiči kopajo kar v blatu in se drgnejo ob 
drevesa namesto v brisačo. Ker je na drevesu smola, smo tam opazili 
nekaj dlak divjih prašičev, ki so se prilepile na drevo. Nekateri smo si 
jih vzeli »za domov« in da jih pokažemo še drugim prijateljem iz vrtca. 

Na poti nazaj smo si pripravili slepo stezo, ki smo jo komaj čaka-
li, saj smo se zanjo dogovorili na prvem srečanju. Gozdarja sta 
med različnimi drevesnimi vrstami, tereni, velikostmi dreves 
napeljala vrv in vse je bilo pripravljeno. Nadeli smo si preveze 
za oči in se prijeli vrvi ter svet v gozdu raziskovali z drugimi čuti-
li: sluhom, tipom, vonjem. Iti po slepi stezi ni bilo dovolj enkrat. 
Še enkrat in še enkrat. Da pa je bilo zadoščeno vsem čutilom, smo 
poskusili tudi jelkino smolo ter se pačili ob njenem okusu. Veči-
na je bila mnenja, da ni dobra in ima okus po »ne dobrem« čaju. 

Nasmejanih obrazov smo se vrnili v vrtec. Malo smo bili pa tudi 
lačni in žejni, zato smo se dogovorili, da naslednjič vzamemo s 
sabo še malico, ker od smole in bukovega žira se pač ne da najesti.

Brigita in Nives

V letošnjem letu je naša šola kot partnerska šola uspešno 
sodelovala pri pripravi mednarodnega projekta z naslovom 
ABC-pridobitev osnovnih znanj. Koordinatorica projekta je 
bolgarski vrtec Detska Gradina Svetulka (Shumen), v pro-
jektu pa kot partnerice sodelujejo naslednje šole:  Kedainiu 
»Ryto« progimnazija (Kedainiai) iz Litve, Yusuf Savas Ilkoku-
lu (Darica) iz Turčije, ICLODITERZO (Lodi) iz Italije, Comenius 
Schule Städt. Gem. Hauptschule Dohler strasse (Mönchen-
gladbach) iz Nemčije ter naša šola. 

V projektu bomo sodelovali med letoma 2018 in 2020. Za 
našo šolo kot strateško partnerico bo v tem času skrbela 
naša nacionalna agencija CMEPIUS, projekt pa je sofinan-
ciran s strani Evropske unije. 

V dvoletnem obdobju bomo raziskovali različne načine 
poučevanj osnovnih znanj maternega jezika, matematike in 
znanosti. Osredotočili se bomo na učenje skozi dramatizaci-
jo in ustvarjalnost, digitalno umetnost in videografijo, tradi-
cionalne namizne igre in podobno. 

Naša prva izmenjava je potekala med 29. oktobrom in 2. 
novembrom v mestu Shumen v Bolgariji. Izmenjave so se 
udeležili trije učitelji naše šole: vodja projekta za našo šolo 
Maja Jerman, Branko Šketa in Katja Brezovnik. 

Shumen ali po naše Šumen je deseto največje mesto v Bol-
gariji in leži na severovzhodu države. Od Varne, najpomemb-
nejšega pristaniškega mesta ob bolgarski obali Črnega mor-
ja, je oddaljen 80 km. Šumen je sicer center regije, pa vendar 
je v Šumnu stopnja brezposelnosti zelo visoka, kar se vidi 
tudi v zgradbah v mestu, ki so ostale iz socialističnih časov. 
Mesto bi bilo potrebno temeljite obnove. 

Detska gradina Svetulka (Otroški vrtec Kresnička) je le eden 
izmed 16 vrtcev v mestu. S svojim imenom si v vrtcu Svetul-
ka, kar pomeni kresnička, želijo, da bi prinesli svetlobo pri-
hodnosti vsem bolgarskim otrokom. Vseh otrok v Svetulki 
je preko 300 in so razdeljeni v 16 skupin.  So zelo aktivni v 
E-twinning in drugih evropskih projektih. 

ABC PROJEKT, MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS +

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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Strokovne delavke vrtca Vransko smo v mesecu požarne 
varnosti otrokom pripravile številne aktivnosti, ob katerih 
so delo gasilcev ponotranjali na najrazličnejše načine. Na 
vadbeni uri v športni dvorani so premagovali najrazličnejše 
ovire, preskakovali »jarke«, plezali po vrveh, plezalni steni in 
lestvah ter prenašali bremena kot pravi gasilci. Izvedli smo 
poskusno evakuacijo na ravni vrtca, ob kateri smo se v celoti 
rešili iz stavbe v 2 minutah in 43 sekundah. Na cicipohod smo 
se odpravili po gasilskih topografskih znakih in iskali zaklad, 
ki je za vsak oddelek predstavljal delček oblačil in opreme 
gasilca, ki smo ga naslednji dan na obogatitvenem dnevu tudi 
oblekli. Ob tem so starejši oddelki obiskali gasilski dom na 
Tešovi in gasilski muzej v Prekopi. Poleg oblačenja v gasilska 
oblačila, rokovanja z gasilsko opremo, premagovanja ovir, 
nošenja štafete na poligonu in gašenja navideznega požara 

V MESECU POŽARNE VARNOSTI SE JE DOGAJALO

V tednu našega gostovanja smo spoznali njihov način dela, z 
otroki smo izvedli nekaj dramatizacij ter skupaj plesali in se 
veselili. Ogledali smo si nekaj njihovih znamenitosti, kot npr. 
Konjenika iz Madare, mesto Pliska (prva bolgarska prestolni-
ca), Veliki Preslav. 

Za nas so pripravili topel sprejem pri županu mesta Šumen, 
ogledali smo si čudovito plesno prireditev, ki so jo pripravili 
otroci vrtcev Šumna in še bi lahko naštevali. 

Teden je bil zelo zanimiv, spremljalo nas je lepo in toplo 
jesensko sonce, v naslednjih tednih pa nas čaka kar precej 
dela, saj je naslednja izmenjava že februarja v Turčiji.

Katja Brezovnik
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s pravimi C-cevmi smo v goste povabili predstavnike gasilcev 
bolničarjev. To so bili: Aljaž iz PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik 
ter Martina in Mojca iz PGD Motnik, ki so nam prikazali po-
stopke oživljanja in nudenja prve pomoči ob poškodbah, kjer 
so otroci pokazali veliko čuta za sočloveka in kreativnosti, ko 
so igrali ponesrečence. Za konec aktivnosti smo si ogledali 
požarno vajo, kjer so se združila vsa PGD v občini Vransko. 
Prikazali so nam gašenje začetnega požara s prahom, peno 

in vodo, priredili ognjeni spektakel z oljem, nam razkazali 
gasilska vozila in opremo, otroci so se lahko preizkusili v špri-
canju z brentačami, poslovili pa smo se ob zvokih gasilskih 
siren in utripajočih luči. Prav je, da se na tem mestu zahvali-
mo vsem PGD v občini Vransko, še posebna zahvala pa velja 
poveljniku Tiniju Reberšku, ki nam je nesebično priskočil na 
pomoč pri izvedbi vseh omenjenih aktivnosti. Hvala vsem.

Renata Košica, mag. prof. andr.

Učenje o naravi in učenje v naravi sta zelo pomembni vse-
bini, ki otroke opremljata za vse življenje. Za tako učenje 
je potrebno zapustiti učilnici in oditi v naravo. Tokrat smo 
drugošolci odšli v gozd. Srečo imamo, da je gozd zelo blizu 
šole in ga lahko vsakokrat, ko je to mogoče, obiščemo. Nara-
voslovni dan z vsebino Gozd smo preživeli na Gorici, in sicer v 
treh delavnicah. V eni delavnici so učenci v gozdu iskali »GO-
ZDNE VSILJIVCE«. Našli so kovinske, plastične in steklene 
odpadke, za katere so dobro vedeli, zakaj ne spadajo v gozd. 
Z lupami so si dobro in od blizu ogledali rastlinski in živalski 
svet, igrali so se igro »FOTOGRAF« ter se naučili družabno 
igro »STOPNICE«, ki se igra z vejicami. V drugi delavnici so 
slikali »GOZDNE SLIKE« z listi, vejicami, gozdnimi plodovi. 
Nastale so zanimive umetnine. V zadnji delavnici so učenci s 
pomočjo čutil izpolnili učni delovni list in se zabavali v »GO-
ZDNEM CIRKUSU«. Za akrobatske vragolije so uporabili kar 
drevesna debla, listje, veje in še kaj. Gozd ponuja ogromno 
priložnosti za učenje in gibanje in je odličen učitelj. Nara-

voslovni dan je bil zelo poučen in verjamemo, da se ga bodo 
še dolgo spominjali.

Učiteljice 2. razredov

NARAVOSLOVNI DAN V GOZDU

Veselo in aktivno smo zakorakali v novo šolsko leto. Velik 
poudarek dajemo gibanju. Pri gibanju se otroci zavedajo 
lastnega telesa in doživljajo v gibanju ugodje. Z gibanjem 
telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in 
samega sebe. Otroci ob gibanju čutijo veselje, ugodje, dobro 
se počutijo, pridobijo si samozaupanje in samozavest. Naše 
okolje nam ponuja veliko možnosti za gibalne aktivnosti. Pri 
pohodih otroci sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. 

Na enega izmed pohodov smo se podali na Briše, kjer smo 
obiskali kmetijo Brišnik. Ogledali smo si zajce, kokoši, pujse, 
muce …  Zelo zanimivo je bilo, ko smo prišli v klet, v kateri je 

g. Franci stiskal jabolka, nam pokazal prešo, sode. Poizkusili 
smo sok iz jabolk izpod preše. Bil je sladek. Jedli smo jabolka, 
ki jih letos ni bilo malo. Zahvaljujemo se g. Franciju in ge. Fa-
niki za prijetno dopoldne. Vtisi otrok, kaj jim je bilo zanimivo: 
Minja: Imela sem se fajn; Lukas: Muco sem videl; Lejla: Ko 
smo videli kokoške; Zala: Pili smo jabolčni sok. 

Po gozdni poti tja in nazaj smo opazovali markacije, se igrali 
z listjem, peli pesmi, nabirali kostanj. Razvijali so si vztrajnost 
in si pridobili nove izkušnje. 

Otroci odd. 3-4 let s Simono Kopitar in Barbiko Skok

VESELO NA POT MALO NAOKROG 
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Oktober je mesec požarne varnosti. To pa ne pomeni, da 
se samo gasilci ukvarjamo z aktivnostmi, ampak je pomem-
bno, da se tudi ostali ljudje zavedajo, kaj je za njih nevar-
no in kako  ravnati ob nevarnosti, kajti začetni požar lahko 
pogasi gasilni aparat, za razviti požar pa še včasih cisterna 
vode ni dovolj. Zato smo se v našem društvu odločili, da 
bomo 27. oktobra odprli vrata društva in razkazali nekaj 
gasilske tehnike in tehnologije.
Čeprav se je ogled gasilskega doma začel ob 15. uri, je ob 
9.00 potekala vaja GPO Vransko, ki se je udeležila tudi PGD 
Ločica pri Vranskem. Vaja je potekala pri domu ostarelih 
in je bila ocenjena kot uspešno opravljena. Po vaji smo se 
odpravili v dom, kjer smo očistili opremo in se začeli priprav-
ljati za Dan odprtih vrat.
Ob treh smo začeli s predstavitvijo naše opreme. Prikazali 
smo gašenje vnetljivih tekočin z gasilnim aparatom s pra-
hom in vodo. Pokazali smo top na cisterni, gašenje s peno 
in tudi črpanje z motorno brizgalno. Najmlajši so lahko tudi 
sami "špricali" z brentačo. Vsi so lahko tudi poskusili dihalne 
aparate. Prikazano je bilo pa tudi, kaj se zgodi, če pregreto 
olje poskušamo pogasiti z vodo in še pravilen način gašenja 
le-tega. Namen vsega je bilo ozaveščanje ljudi o nevarnostih 
in o pravilnih načinih gašenja.
Poleg gasilstva so si lahko obiskovalci izmerili še krvni tlak, 
sladkor in holesterol, kajti v dogovoru z Zdravstvenim do-
mom Žalec so ta dan opravljali brezplačne meritve.

Čeprav  smo pričakovali več vaščanov, je bil dan uspešno 
zaključen. Upamo, da so udeleženci izvedeli kaj novega, kar 
jim bo pomagalo pri požarni preventivi. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujem Zdravstvenemu domu Žalec, vsem članom 
društva in vsem ostalim, ki so na kakršen koli način pomagali 
pri uresničitvi Dneva odprtih vrat.
Na pomoč! 

Poveljnik PGD Ločica pri Vranskem
 Anton Urankar

VAJA IN DAN ODPRTIH VRAT PGD LOČICA

Že deseto leto zapored poteka vaja treh obmejnih društev: 
Ločica, Trojane in Motnik, iz treh različnih občin in gasilskih 
zvez. 

Letos je vajo organiziralo društvo PGD Trojane. Ker Trojane 
mejijo tudi na Zagorje, so letos povabili k sodelovanju še 
PGD Čemšenik, tako da je potekala vaja med štirimi zvezami. 

Tokrat je potekala vaja v soboto, 10. 11. 2018, na kmetiji Pri 
Devs v Zideh pri Trojanah, kjer je bil namišljen požar gospo-
darskega poslopja, reševanje iz stavb, gašenje ter varovanje 
ostalih objektov. Naša enota je izvedla notranji napad, rešila 
ponesrečenca in pogasila požar, ostali del ekipe je varoval 
hlev. 

Vaja je pomembna predvsem zato, da dokažemo, da med 
gasilci ni meja, da vemo, s kakšno opremo razpolagajo 
društva iz sosednjih občin in ne nazadnje je pomembno tudi 
druženje in prosti pogovori po vaji, ob kakšnem kozarčku. 

Vaje smo se udeležili z dvema voziloma in 10 gasilci. Redno 
in tudi letos se je vaje udeležil tudi župan Občine Vransko 
Franc Sušnik. V lanskem letu sta z županom občine Kamnik 
podpisala pogodbo o brezplačnem sodelovanju gasilcev 
med občinami, kar še dodatno potrjuje, da za gasilce ni meja. 

Gasilci ne sprašujemo, komu gori, ali je ogenj naš, ampak  hi-
timo NA POMOČ! 

Poveljnik PGD Ločica pri Vranskem 
Anton Urankar

VAJA TREH DRUŠTEV
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V mesecu oktobru, ko smo se še posebej posvečali požar-
ni varnosti, so k osveščanju o uporabi številke za klic v sili 
122 prispevali tudi učenci OŠ Vransko. V PGD Vransko smo 
razpisali natečaj na temo KLIC V SILI 112 in avtorje najboljših 
izdelkov nagradili s pohvalami ter praktičnimi nagradami. 

Najbolj so nas prepričali učenci 2. a-razreda z učiteljico Na-
tašo Pečovnik, ki so izdelali makete gasilskih vozil.  Drugo 
mesto je osvojil Jakob Golob iz 3. a-razreda z barvito risbo 
številke 112, tretje mesto pa je z risbo gasilskega vozila osvo-
jila Sara Cencelj Šoštar, učenka 2. b-razreda. 

Ker je bila odločitev resnično težka, smo se člani komisije, 
ki je ocenjevala izdelke  (predsednik PGD Vransko Nejc 

Ropas, poveljnik PGD Vransko Martin Reberšek, predsednik 
Komisije za mladino PGD Vransko Denis Jošt in članici PGD 
Vransko Monika Marn in Simona Golavšek) odločili, da pose-
bej pohvalimo še naslednje učence: 

Žano Bogataj, Emo Cekin, Nežo Krivec, Evo Miklavc in Ale-
na Lipovška iz 2. b-razreda; Tjaža Bogataja, Miha Habjana in 
Saro Lipovšek iz 3. a-razreda ter Marušo Fendre in Tiborja 
Aleksića iz 3. b-razreda. Ti učenci prejmejo pohvale Prosto-
voljnega gasilskega društva Vransko. 

Vsem učencem in mentoricam čestitamo in se zahvaljujemo 
za sodelovanje na našem natečaju. 

Monika M., PGD Vransko 

NATEČAJ – MESEC POŽARNE VARNOSTI 2018: ŠTEVILKA 112
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. november 2018          Številka 81/2018 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
 
1. POROČILO o izidu volitev župana in članov 
občinskega sveta v Občini Vransko 

RAZPISI 
 
2. OBVESTILO o javni dražbi 

 

A K T I   O B Č I N S K E   V O L I L N E   K O M I S I J E 

1. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega 
sveta v Občini Vransko 

Na podlagi 5. točke 41. člena in 90. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) objavlja Občinska volilna 
komisija Občine Vransko naslednje 
 
 

P O R O Č I L O 
o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta  

v Občini Vransko 
 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na 11. seji dne 
18.11.2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine 
Vransko in članov Občinskega sveta Občine Vransko na 
lokalnih volitvah 18. novembra 2018, ugotovila rezultate 
glasovanja ter izid volitev za župana in članov Občinskega 
sveta Občine Vransko. 
 

I. 
Splošno: 
 
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico glasovati 
skupaj 2.142 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. 
 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko 

2.142 
 

Skupaj glasovalo 1.257 
Procent udeležbe v Občini Vransko 58,68% 
 
 
 
 

II. 
 

Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Vransko: 
 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko 

2.142 
 

Oddanih glasovnic 1.257 
Neveljavnih glasovnic 23 
Veljavnih glasovnic 1234 
 

KANDIDAT ZA 
ŽUPANA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 
ODSTOTEK 

GLASOV 

1. FRANC SUŠNIK 769 62,32 
2. ARNOLD MARKO 465 37,68 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. in prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je za župana 
Občine Vransko izvoljen FRANC SUŠNIK, rojen 
04.09.1955, stanujoč Čeplje 1 C, 3305 Vransko, ki je dobil 
večino veljavnih glasov. 
 

III. 
 
Skupni rezultat glasovanja za Občinski svet v Občini 
Vransko: 
 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko 

2.142 
 

Oddanih glasovnic 1.257 
Neveljavnih glasovnic 31 
Veljavnih glasovnic 1226 
 
 
VOLILNA ENOTA 1 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko v VE 1 205 
Oddanih glasovnic 127 
Neveljavnih glasovnic 2 
Veljavnih glasovnic 125 
 

KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 

ODSTOTEK 
GLASOV 

1. BREDA ČVAN 85 68,00 
2. JANEZ LENCL 40 32,00 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za članico Občinskega sveta Občine 
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Vransko v volilni enoti 1 (ena) izvoljena BREDA ČVAN, 
rojena 02.08.1966, stanujoča Prekopa 3 A, 3305 Vransko, ki 
je dobila največ veljavnih glasov. 
 
VOLILNA ENOTA 2 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko v VE 2 104 
Oddanih glasovnic 76 
Neveljavnih glasovnic 1 
Veljavnih glasovnic 75 
 
KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 

ODSTOTEK 
GLASOV 

1. BRIGITA GOSAK 44 58,67 
2. ROK DOBNIK 31 41,33 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za članico Občinskega sveta Občine 
Vransko v volilni enoti 2 (dve) izvoljena BRIGITA GOSAK, 
rojena 13.08.1980, stanujoča Čeplje 3 A, 3305 Vransko, ki je 
dobila največ veljavnih glasov. 
 
VOLILNA ENOTA 3 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko v VE 3 231 
Oddanih glasovnic 130 
Neveljavnih glasovnic 8 
Veljavnih glasovnic 122 
 
KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 

ODSTOTEK 
GLASOV 

1. NATAŠA JUHART 83 68,03 
2. IVAN MIHEVC 39 31,97 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za članico Občinskega sveta Občine 
Vransko v volilni enoti 3 (tri) izvoljena NATAŠA JUHART, 
rojena 22.07.1975, stanujoča Brode 12 B, 3305 Vransko, ki 
je dobila največ veljavnih glasov. 
 
VOLILNA ENOTA 4 
Skupno število volivcev z območja Občine 
Vransko v VE 4 620 
Oddanih glasovnic 380 
Neveljavnih glasovnic 12 
Veljavnih glasovnic 368 
 

KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 

ODSTOTEK 
GLASOV 

1. MARJAN PEČOVNIK 222 60,33 
2. KRISTINA BOGATAJ 213 57,88 
3. DANILO ŠTANTE 176 47,83 
4. JADRANKA KRAMAR 135 36,68 
5. ANTON GOLOB 85 23,10 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da so za člane Občinskega sveta Občine 
Vransko v volilni enoti 4 (štiri) izvoljeni trije kandidati, ki 
so dobili največ veljavnih glasov, in sicer: 
 

- MARJAN PEČOVNIK, rojen 19.04.1967, stanujoč 
Vransko 130, 3305 Vransko, 

- KRISTINA BOGATAJ, rojena 17.04.1992, stanujoča 
Vransko 110 B, 3305 Vransko in 

- DANILO ŠTANTE, rojen 15.12.1972, stanujoč Vransko 
117 A, 3305 Vransko. 

 
VOLILNA ENOTA 5 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko v VE 5 163 
Oddanih glasovnic 85 
Neveljavnih glasovnic 0 
Veljavnih glasovnic 85 
 
KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 
ODSTOTEK 

GLASOV 

1. RAFAEL NOVAK 44 51,76 
2. MAJA JERMAN 41 48,24 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine 
Vransko v volilni enoti 5 (pet) izvoljen RAFAEL NOVAK, 
rojen 09.10.1961, stanujoč Zajasovnik – del 14, 3305 
Vransko, ki je dobil največ veljavnih glasov. 
 
VOLILNA ENOTA 6 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko v VE 6 193 
Oddanih glasovnic 110 
Neveljavnih glasovnic 1 
Veljavnih glasovnic 109 
 
KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 

ODSTOTEK 
GLASOV 

1. ADRIJANA FERME 69 63,30 
2. PRIMOŽ JERMAN 40 36,70 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za članico Občinskega sveta Občine 
Vransko v volilni enoti 6 (šest) izvoljena ADRIJANA 
FERME, rojena 13.01.1962, stanujoča Limovce 3, 1222 
Trojane, ki je dobila največ veljavnih glasov. 
 
VOLILNA ENOTA 7 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko v VE 7 253 
Oddanih glasovnic 139 
Neveljavnih glasovnic 1 
Veljavnih glasovnic 138 
 
KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 

ODSTOTEK 
GLASOV 

1. SONJA CENCELJ 104 75,36 
2. TOMAŽ SLAPNIK 34 24,64 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za članico Občinskega sveta Občine 
Vransko v volilni enoti 7 (sedem) izvoljena SONJA 
CENCELJ, rojena 05.03.1983, stanujoča Jeronim 50, 3305 
Vransko, ki je dobila največ veljavnih glasov. 
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VOLILNA ENOTA 8 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko v VE 8 158 
Oddanih glasovnic 95 
Neveljavnih glasovnic 4 
Veljavnih glasovnic 91 
 

KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 
ODSTOTEK 

GLASOV 

1. PETER REBERŠEK 58 63,74 
2. IVAN KOKOVNIK 33 36,26 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine 
Vransko v volilni enoti 8 (osem) izvoljen PETER 
REBERŠEK, rojen 15.01.1982, stanujoč Stopnik 7 A, 3305 
Vransko, ki je dobil največ veljavnih glasov. 
 
VOLILNA ENOTA 9 
Skupno število volivcev z območja 
Občine Vransko v VE 9 215 
Oddanih glasovnic 115 
Neveljavnih glasovnic 2 
Veljavnih glasovnic 113 
 

KANDIDAT ZA ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA 

ŠTEVILO 
VELJAVNIH 

GLASOV 
ODSTOTEK 

GLASOV 

1. JOŽE MATKO 62 54,87 
2. BORIS KOŠICA 51 45,13 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko je na podlagi 
določbe 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine 
Vransko v volilni enoti 9 (devet) izvoljen JOŽE MATKO, 
rojen 21.12.1972, stanujoč Selo pri Vranskem 17, 3305 
Vransko, ki je dobil največ veljavnih glasov. 
 

IV. 
 

Člani Občinskega sveta Občine Vransko, izvoljeni na 
lokalnih volitvah 18. novembra 2018 

 
IME IN PRIIMEK ROJSTNI 

PODATKI PREBIVALIŠČE 

1. BREDA ČVAN 02.08.1966 PREKOPA 3 A 

2. BRIGITA GOSAK 13.08.1980 ČEPLJE 3 A 

3. NATAŠA JUHART 22.07.1975 BRODE 12 B 

4. MARJAN PEČOVNIK 19.04.1967 VRANSKO 130 

5. KRISTINA BOGATAJ 17.04.1992 VRANSKO 110 B 

6. DANILO ŠTANTE 15.12.1972 VRANSKO 117 A 

7. RAFAEL NOVAK 09.10.1961 ZAJASOVNIK – 
DEL 14 

8. ADRIJANA FERME 13.01.1962 LIMOVCE 3 

9. SONJA CENCELJ 05.03.1983 JERONIM 50 

10. PETER REBERŠEK 15.01.1982 STOPNIK 7 A 

11. JOŽE MATKO 21.12.1972 SELO PRI 
VRANSKEM 17 

 
Številka zadeve: 0410-01/2018-186                
Vransko, 18. november 2018                         

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  
OBČINA VRANSKO 

     Člani Predsednica 

Katjuša Lesjak, l. r. Brigita Miklavc,  
univ. dipl. prav., l. r. 

Damijana Podbregar, l. r.  

Jože Semprimožnik, l. r.  

  

R A Z P I S I 

2. Obvestilo o javni dražbi 
 
OBČINA VRANSKO, Vransko 59, Vransko, ki jo zastopa 
župan Franc Sušnik, na podlagi 50. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti -1 (ZSPDSLS-1, Ur.l. RS št. 11/18) v zvezi s 13. 
členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 11/18) objavlja 

 
J A V N O   D R A Ž B O 

za prodajo stavbnega zemljišča na parc.št. 373/17 k.o. 1012 
– Vransko (ID 4289955) ID znak: parcela 1012 373/17 ter za 
prodajo stavbnih zemljišč na parc.št. 391/7 k.o. 1010 – 
Prekopa (ID 5181953) ID znak: parcela 1010 391/7 parc.št. 
391/9 k.o. 1010 – Prekopa (ID 983934) ID znak: parcela 
1010 391/9 parc.št. 392/9 k.o. 1010 – Prekopa (ID 4175272) 
ID znak: parcela 1010 392/9. 

1. Naziv in sedež prodajalca: OBČINA VRANSKO, 
Vransko 59, Vransko, ki jo zastopa župan Franc Sušnik, 
Matična št.: 1357778000, Davčna št.:  SI59929286. 

2. Predmet prodaje:  
 
a) Nepremičnina – stavbno zemljišče, na parc.št. 373/17 k.o. 
1012 – Vransko (ID 4289955), ID znak: parcela 1012 373/17 
v izmeri 953m2.  
 
Podrobni prostorski načrt je v pripravi, stavbno zemljišče, ki 
je predmet prodaje pa je v nadaljevanju urejenega naselja – 
obulična pozidava, parcela je trapezne oblike, zadnja v vrsti 
in sega do zaščitenega pasa daljnovoda Beričevo – Podlog. 
 
b) Nepremičnine – stavbna zemljišča:  
- parc.št. 391/7 k.o. 1010 – Prekopa (ID 5181953), ID znak: 
parcela 1010 391/7,  
- parc.št. 391/9 k.o. 1010 – Prekopa (ID 983934), ID znak: 
parcela 1010 391/9, 
- parc.št. 392/9 k.o. 1010 – Prekopa (ID 4175272), ID znak: 
parcela 1010 392/9 
v skupni izmeri 15.154m2. 
 
Nepremičnine, navedene pod točko b) se prodajajo kot 
celota, pri čemer je pogoj, da kupec kupi vsa tri stavbna 
zemljišča v celoti. Stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje 
se nahajajo med naseljema Prekopa in centrom varne vožnje 
AMZS. Področje je predvideno za poslovno ceno, podrobni 
OPN je v izdelavi. 
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3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna 
pogodba. 
 
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 
izklicna cena za predmet prodaje – stavbno zemljišče na 
parc.št. 373/17 k.o. 1012 – Vransko (ID 4289955), ID znak: 
parcela 1012 373/17 v izmeri 953m2 je: 28.030,00 EUR. 
 
Izklicna cena za predmet prodaje – stavbno zemljišče 
parc.št. 391/7 k.o. 1010 – Prekopa (ID 5181953), ID znak: 
parcela 1010 391/7, parc.št. 391/9 k.o. 1010 – Prekopa (ID 
983934), ID znak: parcela 1010 391/9 in parc.št. 392/9 k.o. 
1010 – Prekopa (ID 4175272), ID znak: parcela 1010 392/9 v 
skupni izmeri 15.154m2 je: 448.180,00 EUR 
  
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 
 
Na javni dražbi za predmet prodaje bo uspel dražitelj, ki 
bo ponudil najvišjo kupnino za nepremičnino, ki je 
predmet prodaje. Izklicna cena za predmet prodaje ne 
vsebuje zakonsko določenega davka na promet z 
nepremičninami v višini 2%, ki ga plača kupec. Kupec je 
prav tako dolžan plačati stroške sestave in overitve 
pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa in 
morebitne ostale stroške in davščine povezane s 
prodajo in s prenosom lastninske pravice.  
 
Nepremičnine – stavbna zemljišča se odprodajo v celoti 
po sistemu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice 
uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičnini.  
 
5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino 
poravnati v roku 10 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe 
na transakcijski račun OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 
Vransko, št.:01389-0100004803, odprt pri UJP, sklic: 
javna dražba Vransko. 
 
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. 
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec 
kupnine ne plača v navedenem roku, pri čemer v tem 
primeru Občina Vransko obdrži plačano varščino.  
 
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 
18.12.2018 ob 9:00 uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 
130/c, Vransko. 
 
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne 
dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti: 
 

- original potrdilo o vplačani varščini ter celotno številko 
računa (št. banke in št. računa za primer vračila 
varščine); 

- izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in 
pooblastilo zakonitega zastopnika; 

- dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine 
v Republiki Sloveniji (potrdilo o državljanstvu za fizične 
osebe in potrdilo o registraciji za pravne osebe); 

- osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko. 
 
Dražba nepremičnin bo javna in bo potekala v slovenskem 
jeziku. 
 
9. Višina varščine: dražitelji morajo najpozneje 3 dni pred 
pričetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% 
izklicne cene za predmet prodaje, ki jo nakažejo na 
transakcijski račun OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 
Vransko, št.:01389-0100004803, odprt pri UJP, namen 
plačila: varščina za javno dražbo Vransko. Prodajalec 

dražitelje obvešča, da naj pri namenu plačila varščine 
izrecno navedejo, za katere nepremičnine vplačujejo 
varščino glede na to, da se bodo najavni dražbi 
prodajale nepremičnine pod točko 2a) in nepremičnine 
pod točko 2b) 
 
Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel na javni 
dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne v 
roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku.  
 
10. Opozorilo dražiteljem 
Prodajalec dražitelje obvešča in opozarja, da na javni dražbi, 
kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter 
z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se v smislu 7. 
odstavka 50. člena ZSPDSLS-1 štejejo: 
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem 
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski 
vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije, ali 
cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali ne 
sklenjeni partnerski zvezi, ali v svaštvu do drugega kolena, 
ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska 
zveza prenehala ali ne; 
- fizična oseba, ki je s članom komisije, ali cenilcem v odnosu 
skrbništva, ali posvojenca oziroma posvojitelja; 
- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec 
delež večji od 50% in  
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine, ali na 
kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije, ali 
cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi 
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije, ali 
cenilca. 
 
11. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi 
najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku 
dražbe. 
 
12. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina 
pravnega posla. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno 
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. 
Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem 
roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana varščina 
pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo ne 
izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre. 
 
13. Obvestilo dražiteljem 
Prodajalec dražitelje obvešča, da ima prodajalec v skladu s 
15. točko 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti pravico ustaviti postopek 
javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se 
dražiteljem v tem primeru povrnejo dejansko nastali stroški v 
višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije 
in morebitne vplačane varščine.  
 
Vse informacije v zvezi  s podrobnejšimi pogoji javne dražbe 
in v zvezi s stanjem nepremičnin, ki so predmet javne dražbe 
interesenti dobijo oz. dogovorijo s kontaktno osebo ga. 
Rosita Papinutti, na tel. (03) 703 28 12. 
 
Številka: 7113/2018                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 11. 2018                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*KUPON ZA BREZPLAČEN STUDIJSKI PORTRET ; ob naročilu koledarja do 14.12.18!*

                                                                        

Izkoristite veseli predpraznični čas za 
studijsko fotografiranje in ustvarjanje 

neprecenljivih spominov.  
Zaželena je predhodna rezervacija!

Da bodo vaša darilca osebna in polna ljubezni, 
nam dostavi fotografije in izdelali ti bomo 

koledar, voščilnico ali foto darilo po tvoji želji. 
Razsveselite vaše najdražje!

Otroci lahko izbirajo med različnimi 
motivi koledarjev, voščilnic, snežnih 

krogel in drugih daril.

7

torek: 8-15h in četrtek: 11-17h ali po dogovoru
studiodfg@e-plus.si,  tel.: 041 959 220

1.nad. Energetika Vransko

  *IDEJA ZA DARILO: Darilni bon fotografskega studia DFG.*

  PRAZNICN0 FOTOGRAFIRANJE,             
            IZDELAVA KOLEDARJA IN FOTO VOŠCILNIC!
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• LC 490211 Ločica pri Vranskem-Zaplanina-Limovce, 
JP 916121 odcep Učakar, JP 916191 odcep Brvar- 
Dežman (Franc Novak, s. p.; 041 720 497)

• LC 490202 Ločica (od odcepa za Ravne)-Črni vrh- 
Zahomce, JP 992674 odcep Podbregar (Martin 
Kajbič; 041 907 454)

• LC 490202 Ločica (do križišča za Ravne)-Črni vrh- 
Zahomce, JP 992671 Zahomce- Dol-Tabor (do Bistan), 
JP 916131 Male Zahomce, JP 916132 odcep Marko, JP 
992672 odcep Javoršek, JP 992673 odcep Zahomce 
11 (Rado Jerman; 041 264 824)

• JP 992691 Brce, JP 992692 odcep Verduljan, JP 916351 
Bokal-Ločica, nekateg. cesta Cencelj, nekateg. cesta 
Pečovnik, Vransko 1 (Franc Novak, s. p.; 041 720 497)

• JP 916051 Osredek, JP 916052 odcep Reberšek, JP 
916311 Osredek-Loke (Franc Novak, s. p.; 041 720 
497)

• LC 490111 Vransko-Prapreče, LC 490112 Prapreče- 
Lipa, GC 093152 odcep Orehovec, GC 093146 Kapus- 
Prosivnik, GC 093147 odcep Vrhovnik, JP 992501 
Prapreče-Merinca, JP 992503 Merinca-vas, JP 992505 
odcep Cencelj, JP 992504 odcep Kos, JP 992506 
odcep Dolinšek-Merinca (do ovinka), JP 992502 
Merinca-Kocijan, JP 992507 odcep Prapreče 23, JP 
992508 odcep Prapreče hš. 10, JP 916161 odcep Kale, 
JP 916111 Škrabar, JP 992491 Kovk, JP 916112 odcep 
Križnik (Sandi Slapnik; 041 361 452)

• JP 916101 Ropasija, GC 093149 odcep Ručgar, GC 
093148 Ropasija-Planinc (Marjan Pikel; 5725 542)

• LC 490124 Ropasija-Vransko, JP 992511 Klokočovec- 
Klance, JP 916401 odcep sv. Jeronim, JP 916371 
Klokočovec-Bergant, JP 916381 Kl0kočovec- 
Izlakar, JP 916391 odcep Pečovnik, nekateg. cesta 
Semprimožnik, nekateg. cesta Poznič, JP 916361 
Grabner-Tešova, JP 992611 Tešova-Križnik-Ocvirk, JP 
916411 Tešova-Pečovnik, JP 916211 odcep Strožnik, JP 
916081 Prilope, JP 916201 odcep Pestotnik, JP 992601 
Brode-Tešova, JP 992621 Trg-Gorica-Briše-Kočar, JP 
992661 Brode-grič, nekateg. cesta Brode-graščina - 
Drolc, JP 992521 Brode-Selo, JP 992581 Selski graben, 
JP 916173 Brode-Čeplje, JP 916172 Odcep Zore Karel, 
JP 916171 Odcep Kosem (KZ Vransko, z. o. o.; 031 301 
316; Martin Skok; 070 810 185)

• LC 490251 Brode-Vransko (cerkev), LC 490252 
Vransko (cerkev)-447, LC 490254 priključek AP 
Vransko (KZ Vransko, z. o. o.; 031 301 316; Martin 
Skok; 070 810 185)

• JP 992641 Vransko-Podrigel, JP 916421 Bolte-
Podrigel, JP 992771 Vransko-Podgorica, JP 992631 
Vransko (cerkev)-bloki-Videm, JP 992633 odcep 
Bogataj, JP 916221 odcep Videm-Zalokar, JP 
992751 Cencelj-Maček, JP 992781 Trg-soseska-

(mimo Ocvirk), JP 916031 Videm-Jošt, JP 992632 
odcep Videm-Zupanc, JP 916331 Inde-Pristolič, 
JP 992741 Trg-bloki, JP 916341 Rančigaj-Jošt, JP 
992591 soseska Inde-Podgozd, JP 916251 cesta na 
čistilno napravo, JP 992791 cesta Petrol, JP 916322 
odcep Brglez, JP 916321 AP - bloki 89, 84, P 992731 
Goričan-447, nekateg.cesta okrog športne dvorane, 
nekateg. ceste v naselju Vransko, vsa parkirišča v 
naselju Vransko (Energetika Projekt, d. o. o.; Štefan 
Kuserbanj; 031 726 876)

• LC 490261 Prekopa-Podvrh, JP 992412 Vindija II, JP 
992411 Vindija I, JP 916011 Prekopa-Ribarič, JP 992413 
Prekopa-Pečovnik, JP 992531 Prekopa-Jevše, GC 
093162 Avtocesta-križ, JP 916282 Stopnik-Žnidaršič, JP 
916281 Jagodič-Stopnik, JP 992561 Stopnik, JP 992562 
odcep Stopnik, JP 916061 Zore, JP 992551 Prekopa-
Stopnik-Čeplje, JP 916291 odcep Banovič-Zore, JP 
992571 Čeplje-Zaboršt-Stari grad, JP 992572 Felicijan-
Stopnik, nekateg. cesta Kuhar, JP 916041 Čeplje 
(vinogradi), JP 916241 odcep Vršnik, JP 916231 Obrtna 
cona Čeplje, zbirni center Čeplje (Jože Kralj, s. p.; 
041 786 040)

• LC 490123 Čreta-Ropasija, JP 916091 Čreta-Remic, JP 
916093 Čreta-Punčuh, JP 916092 dostop na planinski 
dom Čreta (Remic Franc; 5725 065)

• JP 992711 Zg. Limovce, JP 916181 Lokan (Anton 
Ferme; 031 760 670)

• JP 916142 odcep Hrastovec (Franc Novak, s. p.; 
041 720 497)

• JP 992681 Ločica-Pastotnik-Grabner, JP 992721 
Ločica-Papež, nekateg. cesta Selenić, nekateg. cesta 
Papinutti, nekateg. cesta Korošec (Rado Jerman; 
041 264 824)

• JP 992532 odcep Dešnikar, GC 093110 Prekopa- 
Dežnikar (Ivan Kokovnik; 040 276 835)

• JP 992651 Brode-Tršca, JP 916071 Zajec, GC 093141 
Tršca-Vivoda, JP 916261 odcep Mihevc (poligon), JP 
916271 odcep Juhart, JP 916021 Fabrika-Čeplje, JP 
916022 Čeplje-AMZS poligon, LC 490191 Čeplje- Pondor, 
JP 992801 Prekopa-Blate-Podlog (KZ Vransko, z. o. o.; 
031 301 316; Martin Skok; 070 810 185)

• JP 992701 Limovce-Poljanšek, JP 992702 odcep 
Limovce 14 (Franc Bokal, s. p.; 040 366 441)

• JP 992481 Podgrad-Križnik (Energetika Projekt, d. o. o.; 
Štefan Kuserbanj; 031 726 876)

• JP 916151 odcep-Kamnik, GC 093103 odcep Kamnik 
(Milan Brvar; 041 955 692)

• JP 992671 Zahomce (od Bistan)-Dol-Tabor, nekateg. 
cesta Ocepek (Ivan Strožič; 041 794 198)

Občinska uprava

IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE VRANSKO V SEZONI 2018/19



21Ne spreglejte

Dragi otroci!  
  

Joj, kako čas hitro teče! Eno 
leto je že naokoli in zopet se 

bomo srečali.  
S svojim spremstvom vas bom 

obiskal v 
   sredo, 5. decembra, 

ob 17. uri v vaši župnijski 
cerkvi sv. Mihaela. 

  
Vesel bom, če mi boste najmlajši narisali kakšno 

risbo. Starejši pa se  potrudite ter napišite in 
narišite, kako doma praznujete božične praznike. 

Ne pozabite se podpisati ter skupaj s poštnino (prvi, 
drugi otrok v družini vsak po 10 evrov, za tretjega, 

četrtega … ni potrebna poštnina, risbica pa) pismo 
oddate v nabiralnik po sveti maši v nedeljo, 25. 11. in 
2. 12.,  ali pa v trgovini »Šventner«, kjer bo nabiralnik 

na razpolago od ponedeljka,  26. novembra, do 
ponedeljka,  3. decembra. 

 
Prosim vas, da ste s pošto točni, ker imam veliko 

(veselega) dela.

Vaš sveti Miklavž 

NA BOŽIČNI VEČER, 24. decembra 2018, 
VAS VABIMO  

PRED ŽUPNIJSKO CERKEV NA 
VRANSKEM  

NA OGLED ŽIVIH JASLIC 
(zgodba Jezusovega rojstva). 

 

Uprizoritvi bosta ob 18. in 23. uri. 
 

Pogreli se boste lahko ob kuhančku in pecivu. 

 * Občina Vransko   * Folklorno društvo Vransko     
* Župnija Vransko 

KONCESIONAR

DRAGI OBČANI VRANSKEGA!

OO NSi Vransko se vam zahvaljuje 
za vse glasove podpore na lokalnih 
volitvah 2018. Veselimo se izzivov, 
ki nas čakajo, hkrati pa se  
zavedamo odgovornosti, ki ste nam 
jo s svojo podporo dali.

Trudili se bomo, da bomo  
upravičili vaše zaupanje in delali za 
dobro občine in njenih prebivalcev.

MISLI
RESNO
ZA VRANSKO
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Podobno kot v številnih drugih državah tudi v Sloveniji 
ugotavljamo naraščanje pogostosti sladkorne bolezni, 
ki je s spremljajočo obolevnostjo in posledicami za 
obolele, družine in skupnost postala pomemben jav-
nozdravstveni izziv. Ob svetovnem dnevu sladkorne 
bolezni, ki ga vsako leto zaznamujemo 14. novembra, 
sta Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Mi-
nistrstvo za zdravje (MZ) v Ljubljani organizirala letos 
že 9. nacionalno konferenco obvladovanja sladkorne 
bolezni. Do sedaj je bilo v smeri boljšega obvladova-
nja sladkorne bolezni narejenega že veliko, še vedno pa 
ostajajo področja obvladovanja, ki jim je treba namen-
jati več pozornosti (tudi) v prihodnje. 
Prebivalstvo se stara in živimo vse dlje. Lansko leto je 
bil skoraj vsak peti prebivalec Evropske unije star 65 let 
in več (19 % populacije EU; vir: Eurostat), naraščajoči 
trend staranja prebivalstva pa lahko pričakujemo tudi 
v prihodnje. Kronične bolezni so spremljevalke staros-
ti, pri čemer bo imelo mnogo ljudi v poznem obdobju 
svojega življenja vsaj eno kronično bolezen. 65 % ljudi, 
starih nad 65 let, ima več kot eno kronično bolezen, 
medtem ko to število naraste na 85 % pri ljudeh, starih 
nad 85 let. Med najpogostejšimi je sladkorna bolezen, 
število bolnikov s to kronično boleznijo pa se hitro 
povečuje. Razloge za to lahko pripisujemo demograf-
skemu staranju, daljši življenjski dobi ter manjši umr-
ljivosti splošnega prebivalstva in bolnikov s sladkorno 
boleznijo, večjemu deležu odkrite sladkorne bolezni 
(zlasti, kjer poteka aktivno presejanje) in izboljšanemu 
zdravljenju ter večji razširjenosti dejavnikov tveganja 
(npr. debelost, zmanjšana telesna dejavnost itd.), hkra-
ti pa se sladkorna bolezen v naraščajočem deležu po-
javlja tudi med prebivalstvom srednjih let in zbolevajo 
vedno mlajši. 
Podatki nakazujejo naraščajoči trend sladkorne 
bolezni 

Delež odraslih s sladkorno boleznijo v starosti 25 do 
74 let je po podatkih anketne raziskave Z zdravjem 
povezan vedenjski slog v letu 2016 znašal 6,9 %. Prav 
tak delež je pokazala tudi raziskava EHIS iz leta 2014. 
Razširjenost sladkorne bolezni in nekatere značil-
nosti opisujemo tudi s podatki o izdanih zdravilih za 
zniževanje glukoze v krvi. Zgovoren je podatek, da je v 
Sloveniji leta 2008 zdravila za zniževanje glukoze v krvi 
prejemalo okoli 84.000 oseb, leta 2017 pa okoli 111.400 
oseb, torej dobra tretjina več. Skupno letno število pre-
jemnikov zdravil za zniževanje glukoze v krvi pa se je v 
zadnjih letih povečalo za 2 do 3 % (povprečno za okoli 
2500 oseb) letno. 
Med moškimi je sladkorna bolezen pogostejša kot 
pri ženskah, saj ima ugotovljeno sladkorno bolezen 
vsak peti moški in vsaka deseta ženska nad 65 let; 

delež obolelih moških pa je v zadnjih 10 letih izraziteje 
naraščal. 
V letošnjem letu smo posebno pozornost namenili 
proučevanju razlik v pojavljanju sladkorne bolezni na 
posameznih območjih v Sloveniji. Izr. prof. prim. dr. Ivan 
Eržen, dr. med., z NIJZ: »Med regijami ugotavljamo ve-
like razlike, ki opozarjajo, da se zdravstvene potrebe pre-
bivalcev med regijami razlikujejo. Sladkorna bolezen je 
pogostejša v vzhodnem predelu države, z največjo prevla-
do v Zasavju, Posavju, savinjski in pomurski regiji ter neka-
terih območjih podravske regije in jugovzhodne Slo-
venije ter najmanjšo pojavnostjo v goriški regiji. Ker na 
pojavnost sladkorne bolezni vpliva več med seboj pre-
pletajočih se dejavnikov, bodo naše prihodnje aktivno-
sti osredotočene na pridobivanje čim bolj natančnih in 
celovitih podatkov, ki bodo omogočali še bolj usmerjeno 
zasnovo intervencij s področja obvladovanja sladkorne 
bolezni«. 
Starostno standardizirana prevladujoča stopnja slad-
korne bolezni, zdravljene z antihiperglikemičnimi zdra-
vili, med odraslimi po upravnih enotah, Slovenija 2017 

Za boljše obvladovanje sladkorne bolezni v Sloveniji 
izvedenih več aktivnosti 

Zdravstveni sistem prestreza tisto, kar je odraz mnogih 
dogajanj na drugih področjih družbe. Za obvladovanje 
trenda  je potrebna vse družbena akcija v smeri sklad-
nejšega medsektorskega sodelovanja. V okviru Nacio-
nalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 
2010–2020 je bilo v 8 letih narejenih že veliko korakov 
v smeri boljšega obvladovanja te kronične bolezni. Od 
leta 2011 se s projektom nadgradnje timov ambulant 
družinske medicine (do konca leta 2017 imenovane 
referenčne ambulante družinske medicine) udejan-
ja enoten način za preprečevanje kroničnih bolezni, 
zgodnje odkrivanje oseb z veliko verjetnostjo, da se 
bo pri njih pojavila sladkorna bolezen tipa 2 (mejna 
bazalna glikemija in motena toleranca za glukozo), 
zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2 in takojšn-
ja obravnava, kjer diplomirana medicinska sestra delu-
je kot koordinator obravnave. Do leta 2017 je bilo za 
ta namen usposobljenih 540 diplomiranih medicinskih 
sester. Dr. Jelka Zaletel, dr. med. spec. z NIJZ in UKC 
LJ, ki opravlja funkcijo podpredsednice koordinativne 
skupine za izvajanje Nacionalnega programa za ob-
vladovanje sladkorne bolezni 2010–2020 pojasnjuje: 
»Od leta 2015 naprej razvijamo tri prenovljene centre 
za krepitev zdravja, v katerih se izvajajo trije novi pro-
grami za področje sladkorne bolezni, med drugim ima-
mo v Sloveniji med redkimi v Evropi tudi delavnico, 
posebej namenjeno osebam z mejno bazalno glikemijo 
in moteno toleranco za glukozo. V letošnjem letu smo 
vzpostavili mentorsko mrežo, v kateri bo približno 30 

SLADKORNA BOLEZEN V SLOVENIJI: KJE SMO IN KAM GREMO?
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diplomiranih medicinskih sester edukatork iz specialis-
tičnih diabetoloških timov podpiralo usposabljanje štiri-
desetih diplomiranih medicinskih sester v petindvajsetih 
novih centrih za krepitev zdravja.« In dodaja: »Z rednim 
obnavljanjem strokovnih smernic skrbimo za strokov-
nost na področju oskrbe sladkorne bolezni v Sloveniji, 
sploh na področju pediatrične diabetologije dosegamo 
vrhunske rezultate v svetovnem merilu. Letos prvič pa 
bomo (tudi s podporo Ministrstva za zdravje in Svetovne 
zdravstvene organizacije) predstavili tudi strokovne 
smernice, namenjene bolnikom, v jeziku, ki je jasen in 
razumljiv.« Aktivno sodelovanje predstavnikov organi-
ziranih bolnikov, kot je Zveza društev diabetikov Slo-
venije (ZDDS), ki združuje približno 18 tisoč bolnikov s 
sladkorno boleznijo, je pomemben ele-
ment sprejemanja pravih odločitev. Kot pravi Alojz Ru-
dolf, podpredsednik ZDDS, »je namen zveze in njenih 39 
društev delovanje na področju preventive in ozaveščanja 
javnosti, da bi sladkorno bolezen tipa 2 preprečili oziro-
ma odložili na čim kasnejše življenjsko obdobje«. Dobro 
so zastavljeni tudi koraki za pridobivanje kakovostnih 
podatkov in informacij o trenutni situaciji glede ob-
vladovanja sladkorne bolezni, s poudarkom na raz-
likah med regijami. Takšne informacije podpirajo tudi 
možnost, da bodo vse aktivnosti v prihodnje načrto-
vane bolj usmerjeno, predvsem z vidika zagotavljanja 
enakosti v zdravju. 
Izzivi nacionalnega programa obvladovanja sladkorne 
bolezni 2020–2030 

Na področju obvladovanja sladkorne bolezni ostaja 
več izzivov, s katerimi se bomo srečevali v prihodnosti. 
Bližamo se novemu mejniku na področju obvladovanja 
sladkorne bolezni v Sloveniji. Leta 2020 se zaključuje 
desetletno obdobje izvajanja obstoječega nacionalne-
ga programa, zato oblikujemo izhodišča in prednostne 
usmeritve naslednjega desetletnega nacionalnega pro-
grama obvladovanja sladkorne bolezni. V naslednjih 10 
letih bodo aktivnosti in ukrepi usmerjeni v 9 ključnih 
področij, pomembnih za uspešno obvladovanje slad-
korne bolezni v Sloveniji do leta 2030. Osredotočili se 
bomo na opolnomočenje bolnikov; to je proces, ki bol-
nikom omogoča, da povečajo nadzor nad svojim last-
nim življenjem in ki krepi njihovo zmožnost, da ukrepa-
jo pri stvareh, ki jih sami prepoznajo kot pomembne, v 
zvezi z zdravljenjem in življenjem s sladkorno bolezni-
jo. Bolnik s sladkorno boleznijo potrebuje celovito 
obravnavo, ki poteka usklajeno in neprekinjeno. V tej 
obravnavi je aktivno vključen in mu zagotavlja najbol-
jši možen zdravstveni izid. Oskrba naj bo usklajena in 
integrirana. Kot rečeno, razlike med regijami obstaja-
jo, kar bo zagotovo eno od ključnih izhodišč za načrto-
vanje smernic za obvladovanje sladkorne bolezni tudi 
v prihodnje. Pri tem je pomembno spremljanje stanja 
na področju sladkorne bolezni, ki omogoča na pravil-

nih informacijah zasnovano strateško odločanje in 
načrtovanje aktivnosti obvladovanja sladkorne bolezni 
ter stalno spremljanje izvajanja Nacionalnega pro-
grama obvladovanja sladkorne bolezni. Pomembno 
je gojenje partnerstva med sodelujočimi institucijami, 
pri čemer je sodelovanje uspešno, če temelji na skup-
nih vrednotah in ciljih, na zaupanju, dopolnjevanju in 
iskanju sporazumnih rešitev. Pomembno je upoštevati 
tudi skupnostni pristop, pri katerem skupnost prepoz-
na, zagotavlja in usklajuje dejavnosti za ohranjanje in 
krepitev zdravja. Tako skupnost še posebej pomemb-
no prispeva k zagotavljanju enakosti v zdravju oziroma 
doseganju enake dostopnosti do enako kakovostnih 
progra-mov preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in 
zdravljenja sladkorne bolezni, ne glede na ekonomski 
status, starost, spol, izobrazbo ali mesto bivanja. Slad-
korna bolezen je prisotna in ima različno vlogo v posa-
meznikovem življenju. Na posameznika vpliva v vseh 
življenjskih obdobjih, od rojstva do pozne starosti; 
tudi to je treba upoštevati pri zasnovi in izvedbi inter-
vencij s področja obvladovanja sladkorne bolezni. 
VEČ INFORMACIJ NA: 

http://www.nijz.si/sl/sladkorna-bolezen-v-sloveniji-kje-
smo-in-kam-gremo
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KAKO USTANOVITI DRUŠTVO?

Uresničevanje skupnih interesov posameznikov in želje 
po udejstvovanju v družbenem življenju je zagotovo 
najpogostejši razlog za ustanovitev društva. Zakon o društvih 
določa, da je  društvo javno, prostovoljno, samostojno in 
nepridobitno združenje, kjer ustanovitelji sami določijo 
namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. 
Preostale odločitve oziroma odločitve o upravljanju društva 
pa neposredno in posredno sprejemajo člani društva. 

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne 
fizične  osebe ali tri pravne osebe. Ne glede na prej zapisano 
gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki imajo 
v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska 
družba opravlja kot svojo dejavnost. 

V postopku ustanavljanja društva morajo ustanovitelji najprej 
sklicati ustanovni zbor, o čemer sestavijo zapisnik, ki mora 
vsebovati kraj in čas zbora ter podpise vseh ustanoviteljev 
(eden od ustanoviteljev se določi za delovnega predsednika, 
eden za zapisnikarja in eden za overitelja zapisnika, če so 
samo trije ustanovitelji). Na ustanovnem zboru prisotni 
sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter 
izvolijo zastopnika društva (običajno je to predsednik društva; 
izvolijo pa se lahko tudi drugi organi, v kolikor tako določa 
temeljni akt). Ustanovitelji morajo določiti ime društva, ki 
mora biti v slovenščini. Ime društva se mora razlikovati od 
imen drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo, prav 
tako naj bi bila iz imena društva razvidna dejavnost društva. 
Hkrati morajo ustanovitelji določiti tudi sedež društva in 
napisati pravila društva oz. temeljni akt društva. 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, njegovo delovanje 
je javno. Pravno subjektiviteto društvo pridobi z vpisom v 
register društev. Zastopnik društva zahtevo za ustanovitev 
društva poda pri pristojni upravni enoti, kjer bo društvo 
imelo sedež. 

K vlogi je potrebno priložiti: 

• zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni 
sklepi o ustanovitvi društva, izvolitvi temeljnega akta in 
izvolitvi zastopnika društva, 

• en izvod temeljnega akta društva, 

• seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, 
EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča) in 
njihovimi lastnoročnimi podpisi, 

• naslov sedeža društva, 

• podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, 
državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov 
začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima 
stalnega prebivališča), 

• podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog 
za glavno nepridobitno dejavnost. 

Temeljnemu aktu pogovorno rečemo tudi statut. Statut 
predstavlja osnovno podlago za ustanovitev in delovanje 
društva. Vsebovati mora ime in sedež društva, namen in cilje, 
dejavnost oziroma naloge društva, pravice in obveznosti 
članov, financiranje, prenehanje društva in določbe o organih 
društva. 

Namen društva je odgovor na vprašanje, zakaj je društvo 
sploh ustanovljeno in kaj želi z njim doseči v prihodnosti. Je 
dolgoročen in široko zastavljen cilj. Cilji so opredelitve načinov, 
kako bo društvo doseglo namen društva. Cilji odgovarjajo 
na vprašanje, kaj bodo v društvu počeli. Dejavnosti društva 
pa so zelo konkretne naloge, ki jih opravljajo člani društva 
ali društvo kot celota, da dosežejo cilje. S temeljnim aktom 
lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za 
upravljanje in delovanje društva. 

Društvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati 
pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. 

Stranke nam pogosto zastavljajo vprašanje, ali se lahko 
v okviru društva izvaja gostinska dejavnost in v kakšnem 
obsegu. 

Zakon o društvih v okviru društva sicer dopušča, da se izvaja 
gostinska dejavnost kot pridobitna dejavnost, če je le-ta 
povezana z osnovnim namenom in cilji društva ter nalogami, 
povezanimi za doseganje teh ciljev, in ima društvo opravljanje 
te dejavnosti navedeno v svojem temeljnem aktu in če jo 
opravlja skladno s predpisi, ki urejajo gostinstvo. Zakonodaja 
na tem področju namreč določa, da društvo ne more imeti 
internega bifeja, za katerega ne bi veljale določbe Zakona o 
gostinstvu. 

Po uspešni ustanovitvi društva lahko takoj začne opravljati 
izbrane dejavnosti. Prav tako lahko začne pridobivati nove 
člane in sredstva za nemoteno delovanje društva. 

Z drugimi društvi in neprofitnimi organizacijami se lahko 
društvo poveže v že obstoječe zveze društev. Če pa društvo 
izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, pa lahko po dveh letih 
delovanja zaprosi na pristojnem ministrstvu za status društva 
v javnem interesu. 

Ustanovitelji društva oz. člani društva pa nikakor ne smejo 
pozabiti na spremembe v društvu (npr. če društvo spremeni 
ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali 
naslov sedeža). V tovrstnih primerih mora zakoniti zastopnik 
na pristojni upravni enoti vložiti zahtevo za registracijo 
spremembe v 30 dneh od nastanka. Zahtevi za registracijo 
sprememb je treba priložiti zapisnik seje organa, na kateri 
so bile spremembe sprejete. Če je bil  spremenjen temeljni 
akt, mora zahtevi priložiti en izvod sprememb temeljnega 
akta (aneks k temeljnemu aktu) ali prečiščenega besedila 
temeljnega akta. 

  Vse, ki vas zanima, katera društva so registrirana v Republiki 
Sloveniji in kdo so njihovi zakoniti zastopniki, si to lahko 
ogledate v Centralnem registru društev na javno dostopnem 
portalu odprtih podatkov Slovenije OPSI (https://podatki.
gov.si/dataset/centralni-register-drustev).  

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

Simona Stanter, načelnica
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KAKŠEN ZRAK PA OBDAJA VAS? 

Posnemite fotografijo in sodelujte v NAGRADNEM javnem fotografskem 
natečaju za izbor najboljših fotografij, posnetih v Spodnji Savinjski dolini. 

V okviru projekta »Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh« (na kratko »Okoljsko osveščeni«), ki bo trajal do marca 
2019 in katerega cilj je krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka ter skrb za bolj spoštljiv 
odnos do okolja, razpisujemo  

JAVNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠIH FOTOGRAFIJ, POSNETIH V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI,  
Z NASLOVOM »MOJE OKOLJE: ZRAK, KI ME OBDAJA« 

Na natečaju lahko sodelujejo le predlogi, ki so posneti na območju občin Spodnje Savinjske doline in se vsebinsko 
navezujejo na tematiko kvalitete zraka in hrupa v Spodnji Savinjski dolini. Natečaj poteka v času od 1. novembra 2018 
do 31. decembra 2018. 

Več informacij: 

- projekt »Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh«: http://www.zalec.si/slo/main.asp?id=2004617F ali 
https://www.upi.si/portfolio/las-ssd-okoljsko-osvesceni/.  

- javni fotografski natečaj: spletna stran UPI Žalec (www.upi.si (pod Aktualno)) in Facebook stran UPI Žalec.  

 

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj« 

Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti na Nacional-
nem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjamo na 
pomen sodelovanja pri preprečevanju uporabe drog 
med mladostniki. V publikaciji “Od prvega poskusa 
do pogoste uporabe tobaka, alkohola in konoplje 
med mladostniki v Sloveniji« ugotavljamo, da je upo-
raba omenjenih psihoaktivnih snovi med mladostni-
ki razširjena, znaten delež mladostnikov pa upora-
blja več kot eno od teh snovi. 
Preventiva na področju uporabe drog je kompleksna 
problematika, ki zahteva multidisciplinaren pristop 
in medsektorsko sodelovanje. Novembra, v mesecu 
preprečevanja zasvojenosti, na NIJZ zato vsako leto 
organiziramo konferenco z geslom Skupaj zmoremo 
več. Le skupaj bomo namreč kos vsem izzivom, ki jih 
današnji čas postavlja pred vse nas, še posebej pa se 
z njimi soočajo mladi. Vsebina letošnje konference 
je namenjena prav njim, saj se v mladostništvu lahko 
razvijejo vedenja, ki bodo vplivala na posamezniko-
vo zdravje, zadovoljstvo in uspešnost v odrasli dobi. 

Med njimi je tudi uporaba psihoaktivnih snovi, ki se 
praviloma začne prav v obdobju mladostništva. 
Od prvega poskusa do pogoste uporabe tobaka, 
alkohola in konoplje med mladostniki v Sloveniji 

Raziskave v Sloveniji kažejo, da je uporaba tobaka, 
alkohola in konoplje med mladostniki javnozdravst-
veni in širši družbeni problem in da se po mnogih 
kazalnikih uvrščamo nad mednarodno povprečje.  
Uporaba ter souporaba psihoaktivnih snovi v 
mladostništvu sta povezani s številnimi krat-
koročnimi in dolgoročnimi neugodnimi zdravstve-
nimi, socialno-ekonomskimi, psihosocialnimi, kogni-
tivnimi in izobraževalnimi izidi, z višjo verjetnostjo 
drugih tveganih vedenj, škodljivo rabo psihoaktivnih 
snovi in zasvojenostjo. 
Tvegana vedenja se pri mladostnikih pogosto 
kopičijo 

Rezultati kažejo, da znaten delež (15 %) 15-letnikov 
v Sloveniji pogosto oziroma bolj tvegano uporablja 

MESEC PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI – SKUPAJ ZMOREMO VEČ
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Konec septembra so se odprla vrata 
novega salona oblačil, Saška salon 

oblačil, kjer vam z nasveti pomagajo do 
najlepše kombinacije za vse priložnosti. 
Želja lastnice salona Saške Šoštar je, da 

bi stranke glede na karakter, postavo, 
želje, stil, potrebe in priložnost vedno 

našle oblačilo, v katerem se bodo počutile 
lepo, najlepše. Oblačilo, v katerem bodo 

sijale.

Obiščite jih na Gomilskem. 

Spremljate pa jih lahko tudi na facebook 
profilu na:

www.facebook.com/saskasalonoblacil/

  

in souporablja tobak, alkohol in konopljo, pri teh 
mladostnikih ugotavljajo tudi druga zdravju škodlji-
va vedenja. Vsak deseti (10 %) 15-letnik pogosto/bolj 
tvegano uporablja vsaj dve od treh omenjenih psi-
hoaktivnih snovi, vsak dvajseti (5 %) pa vse tri. 
Pri 15-letnikih, ki pogosto/bolj tvegano (so)upora-
bljajo tobak, alkohol in konopljo, obstaja večja ver-
jetnost tudi za druga zdravju škodljiva vedenja, npr. 
zgodnji spolni odnos, vsakodnevno pitje energijskih 
pijač in neredno zajtrkovanje. 
Podrobnejše podatke iz publikacije najdete v publi-
kaciji na spletni strani NIJZ. 
Glede na razsežnost problema sta ključna takojš-
nje načrtovanje in izvedba ustreznih ukrepov. Kre-
piti je treba zdrav življenjski slog mladostnikov ter 
izvajati učinkovite programe preprečevanja upora-
be in nadaljevanja uporabe tobaka, alkohola, kono-
plje in drugih psihoaktivnih snovi. 
Skupaj zmoremo več – tudi v pomurski regiji 

V pomurski regiji, kjer je potekala letošnja konferen-
ca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, kazalniki 

zdravstvenega stanja kažejo, da je tako kvaliteta živ-
ljenja kot tudi raven zdravja še vedno slabša kot 
v večini drugih regij v Sloveniji. Tudi problematika 
prepovedanih drog v tej regiji predstavlja pomem-
ben javnozdravstveni problem, poleg tega je v tej 
regiji na voljo veliko manj preventivnih program-
ov in aktivnosti na področju kre-pitve pozitivnega 
duševnega zdravja in preprečevanja zasvojenosti, 
manj je programov zmanjševanja škode in skorajda 
ni nevladnih organizacij, ki bi delovale na področ-
ju prepovedanih drog. Tatjana Krajnc Nikolić z ob-
močne enoto Murska Sobota NIJZ je povedala: »Na-
vedena problematika je bila zelo jasno izražena tudi s 
strani udeležencev strokovnega srečanja Soočimo se z 
odvisnostjo, ki je potekalo v sklopu jesenske kampan-
je 12 dogodkov za boljše duševno zdravje v Sloveniji.« 
»S predstavitvijo nevladnih organizacij in Tržnico 
znanja pa smo želeli pokazati, da se lahko spreminja 
svet, sicer počasi, korak za korakom in le s skupnimi 
močmi,« je povedala Ada Hočevar Grom z NIJZ in še 
dodala: »Uspešnost našega dela temelji na znanju in 
sodelovanju ter celovitem pristopu.«

Nacionalni inštitut za javno zdravje
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Jesen je čas priprav na zimo, ko napolnimo zaloge in 
brezskrbno pričakamo zimo. Ob tem pa tudi že razmiš-
ljamo, kako bomo obdarovali najdražje, znance, saj se 
prazniki približujejo zelo hitro, in še preden se bomo do-
bro zavedli, bodo tu. Pa smo spet v dvomu, kaj podariti 
najdražjim ter kako jim izkazati pozornost in hvaležnost. 

Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s katero ne morete 
zgrešiti. Slovenski med s široko paleto okusov lahko 
razveseli še tako zahtevnega uporabnika in hkrati ponu-
ja možnost, da prav vsakega obdarjenca razveselimo z 
drugim okusom. Čudovito je spoznavati paleto različnih 
okusov slovenskega medu in najti najljubšega. Med, 
označen z eno od shem kakovosti, kaže na posebnost 
ali višjo kakovost proizvoda. V Sloveniji na področju 
medu poznamo tri zaščite geografskega poimenova-
nja, priznane na evropski ravni, in sicer slovenski med z 
zaščiteno geografsko označbo, kočevski gozdni med in 
kraški med, ki nosita zaščiteno označbo porekla. Neka-
teri čebelarji pa se vključujejo tudi v ekološko pridelavo 
medu. 

Tudi za marsikoga še neodkriti čebelji pridelki, kot so 
cvetni prah, matični mleček, propolis, medica, medeni 
liker, peneča medica, postajajo vedno bolj prepoznavni 
in zanimivi za kupce. Zlasti kadar potrebujemo izdatnej-

še blagodejne učinke, ki jih bomo znali poiskati in najti pri 
slovenskih čebelarjih. Sveče iz čebeljega voska pa bodo 
z mehko rumeno svetlobo in prijetnim vonjem v nas 
zbudile nostalgijo po starih časih, ko so ljudje bistveno 
drugače preživljali večere kot danes. 

Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelarstva 
na Slovenskem in so primerni tudi kot protokolarno dari-
lo, tako znotraj kot zunaj naših meja. Širjenje pomena 
slovenskega čebelarstva in predstavitev zunaj meja pa 
povečuje našo prepoznavnost v tujini. Peneča medica, ki 
so jo razvili slovenski čebelarji in je edinstvena, narejena 
izključno iz medu in vode po klasičnem postopku z vren-
jem v steklenicah. Nanjo so čebelarji še posebej ponosni 
in je primerna za posebne priložnosti. Tudi pobuda Čebe-
larske zveze Slovenije za svetovni dan čebel in letošnje 
prvo praznovanje nas postavlja prav na svetovni oder 
dogajanja in prepoznavnosti. 

Širok spekter čebeljih pridelkov boste dobili v primernih 
darilnih embalažah in jih s pridom uporabili za obdaro-
vanje ob najrazličnejših priložnostih, še zlasti ko želite iz 
rok dati le najboljše. Čebelji pridelki so darilo čebel in na-
rave – podarite košček narave. 

Nataša Klemenčič Štrukelj, 
svetovalka za ekonomiko pri ČZS JSSČ

ČEBELJI PRIDELKI SO ODLIČNO DARILO

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

5. 12. 2018
18.00

PRIHOD MIKLAVŽA 
IN OGLED  PRAVLJICE 
SAPRAMIŠJA SREČA

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

KD I. Cankar Tabor - Dramska sekcija Teloh 
(031 692 554), 

Društvo žena in deklet Občine Tabor 
(031 762 324)

8. 12. 2018
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

8. 12. 2018
10.00-17.00

MIKLAVŽEV TURNIR
V NAMIZNEM TENISU

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

ŠD Partizan, Sekcija namizni tenis
(041767 883)

13. 12. 2018
9.00-10.00

KROŽEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

18. 12. 2018
18.00-19.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobč. spl. knjižnica Žalec

 (03 712 12 52)

18. 12. 2018
19.00

TRADICIONALNI DECEMBRSKI 
TURNIR TROJK V KOŠARKI

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

ŠD Partizan
Sekcija košarka
(031 895 542)

21. 12. 2018
16.00 ZIMSKA PLESNA PRAVLJICA Dom krajanov Tabor,

telovadnica
KD I. Cankar Tabor, Plesna sekcija 

(040 471 051)

22. 12. 2018
9.00-12.00

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK IN
SEJEM TD GUŠT

Stara štala in dvorišče
Kmetije Laznik

Adi Laznik
(041 543 396)

25. 12. 2018
00.00

POGOSTITEV 
OB POLNOČNICI Pri cerkvi sv. Jurija Tabor Društvo podeželske mladine Tabor

(070 321 516)

25. 12. 2018
16.00

BOŽIČNO NOVOLETNI POHOD 
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO

Izpred stare šole Loke ali iz 
Ojstrice

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

26. 12. 2018
18.00

PRAZNIČNI KONCERT TABORSKIH PEVSKIH 
ZBOROV

Župnijska cerkev 
sv. Jurij ob Taboru

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

29. 12. 2018
20.00

PREDNOVOLETNI PLES
Z ANSAMBLOM VESELI SVATJE

Kozolec pri ribniku,
Miklavž pri Taboru 11 b

Hiša Lisjak
(051 365 040)
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 12. 2018
10.00

Otroški abonma
SNEŽNA KRALJICA Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

1. 12. 2018
10.00

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR V ODBOJKI 
ZA ŽENSKE Športna dvorana Vransko Športno društvo Vransko

(031 283 113)

1.-31. 12.  2018 
v času odprtosti 

knjižnice

Razstava Ine Gržina
SLEDI SVOJEMU SRCU Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

3. 12. 2018
18.00

Ta veseli dan kulture 2018
CANKAR,

celovečerni dokumentarno-igrani film
Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298, 041 919 829)

4. 12. 2018
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

5. 12. 2018
17.00

SREČANJE SV. MIKLAVŽA Z OTROKI V ŽUPNIJSKI 
CERKVI NA VRANSKEM Cerkev sv. Mihaela na Vranskem Župnija Vransko

8. 12. 2018
19.30

Gledališki abonma
NAJLEPŠE, NAJBOLJŠE IN 

NAJBOLJ SLEČENE
Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

11. 12. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNICO 
NOVOLETNIH VOŠČILNIC Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

18. 12. 2018
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 12. 2018
17.00

Otroška predstava z obdarovanjem za
zaključene skupine   

COPRNIJA V GOZDU  
Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

21. 12. 2108
19.00

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

24. 12. 2018
18.00  
23.00 

ŽIVE JASLICE Pred cerkvijo 
sv. Mihaela

Folklorno društvo Vransko,
Župnijska Karitas Vransko, Občina Vransko

(041 270 546)

25. 12. 2018
17.00 NOČNI POHOD NA ČRETO Start pred občinsko stavbo Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185)

27. 12. 2018
16.00

Izlet upokojencev
OGLED PRAZNIČNO OKRAŠENE LJUBLJANE Zbor na Avtobusni postaji Vransko Društvo upokojencev Vransko

(031 494 833)

31. 12. 2018
8.00 SILVESTRSKI POHOD Zbor na Avtobusni postaji Vransko Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO

POSLOVILI SO SE
Oktobra in novembra so se od nas poslovili:

Bogdan Felicijan, (1956-2018), Ločica pri Vranskem 48
Draga Cencen, (1936-2018), Čeplje 29

Franc Dolinšek, (1940-2018), Jeronim 58
Anton Pirnat, (1934-2018), Prapreče 17
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