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številka 151
Vransko, 21. 12. 2018
Fotografija na naslovnici: Smučišče Prvine

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, ŠD 
Vransko, ŠRD Ločica pri Vranskem, DUTŽO Vransko, OO RK 
Vransko, Fotografski studio DFG, Tone Tavčar, Peter Lukman, 
Rafko Novak 

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 31. 1. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 1. 2019 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



3Zgodilo se je ...

Rotary klub Žalec je v sodelovanju z OŠ Vransko-Tabor in 
Občino Vransko v četrtek, 29. novembra, v polni Športni 
dvorani Vransko pripravil tradicionalni dobrodelni koncert, 
trinajsti po vrsti, pod naslovom »Žarek upanja za otroški 
nasmeh«, na katerem so zbirali sredstva za otroke OŠ Vran-
sko-Tabor in OŠ Prebold.  

Na dvournem koncertu so tokrat  nastopili Orkester sloven-
ske policije,  Modrijani, Poskočni muzikanti, Il Divji, Alfi Ni-
pič, Maja Oderlap ter otroška in mladinska pevska zbora OŠ 
Vransko-Tabor in  OŠ Prebold. 

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Občine Vransko Franc 
Sušnik, nato je spregovoril predsednik žalskega Rotary klu-
ba Nemanja Lubarda. Med drugim se je zahvalil vsem, ki so 
kakor koli pomagali, da je koncert dobro uspel, saj so skupaj 
zbrali 7550 evrov, in predal dva simbolična čeka. Ravnatelji-
ca OŠ Vransko-Tabor Majda Pikl je prejela ček v znesku 5000 
evrov, ravnatelj OŠ Prebold Peter Žurej pa v znesku 2550 ev-

rov. Ob prejemu se je za obe donaciji zahvalila ravnateljica 
OŠ Vransko-Tabor Majda Pikl ter poudarila, da bodo denar 
uporabili v skladu Žarek upanja, OŠ Prebold pa za otroke iz 
družin v socialni stiski.  

T. Tavčar

Žarek upanja Za otroški nasmeh, Zbrali 7550 evrov

Letošnji dobrodelni koncert je bil spet izjemno doživetje. 
Glasba je ponovno odpirala srca, širile so se pozitivne mis-
li in dobre želje. 

Iskreno se zahvaljujemo Rotary clubu Žalec za dobrodel-
nost in širokosrčnost, prav tako Občini Vransko, ki je bila 
spet izjemen gostitelj, Občini Tabor, ki ji je pri tem poma-
gala, hvala vsem nastopajočim, ki so se v dobro otrok 
odpovedali svojim honorarjem. Hvala vsakemu obiskoval-
cu, ki je z nakupom vstopnice prispeval svoj delež. 

Denar je namenjen skladu šole in vrtca Žarek upanja, ki 
skrbi za to, da se lahko prav vsak otrok udeleži plačljivih 
dejavnosti, ki jih organizira šola, s tem pa marsikomu olaj-
ša skrbi in polepša življenje. 

Hvala. Vsem želimo lepe praznike in vse dobro v novem 
letu. 

Otroci in kolektiv Osnovne šole Vransko-Tabor 
z ravnateljico Majdo Pikl

Žarek upanja Za otroški nasmeh - Zahvala

v sejni sobi občine vransko je bila v torek, 11. decembra, 1. 
redna (konstitutivna) seja občinskega sveta občine vransko, 
ki jo je vodil najstarejši svetnik rafael novak, na njej pa se 
je občinski svet seznanil s poročilom o izidu volitev župana 
in občinskega sveta v občini vransko ter potrdil mandatno 
komisijo, ki je ugotovila, da pritožb kandidatov oziroma pred-
stavnikov kandidatur ni bilo. obrazložitev poročila je podala 
predsednica občinske volilne komisije brigita miklavc.

V nadaljevanju so bili potrjeni mandati vseh enajstih članov 
V nadaljevanju so bili potrjeni mandati vseh enajstih članov 
Občinskega sveta in tudi župana Občine Vransko Franca 
Sušnika, ki bo tako Občino Vransko vodil že šesti mandat. 
Imenovani člani Občinskega sveta Občine Vransko za man-
datno obdobje 2018–2022 so naslednji: Nova Slovenija – 
krščanski demokrati (8 svetnikov): Brigita Gosak, Nataša Ju-
hart, Kristina Bogataj, Danilo Štante, Rafael Novak, Adrijana 
Ferme, Sonja Cencelj in Jože Matko; Slovenska demokratska 
stranka SDS (3 svetniki): Breda Čvan, Marjan Pečovnik in Pe-
ter Reberšek.  Imenovana je bila tudi Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v naslednji ses-
tavi:  Brigita Gosak – predsednica, člani: Nataša Juhart,  Kris-
tina Bogataj, Jože Matko in Marjan Pečovnik.

T. Tavčar

več Žensk kot moških

Novi člani občinskega sveta z županom Francem Sušnikom.
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Večer praznika slovenske kulture smo v Kul-
turnem domu Vransko preživeli v družbi 
Cankarja in ustvarjalcev istoimenskega filma. 
Film je nastal v Cankarjevem letu kot poklon 
našemu največjemu pisatelju. Ker je bil Can-
karjev založnik in prijatelj naš rojak Lavoslav 
Schwentner, se je režiser filma navdušil nad 
Schwentnerjevo hišo, kjer je bil posnet velik 
del igranega dela filma, v katerem je prikaza-
no zlasti zasebno življenje umetnika. 

Po ogledu celovečernega dokumentarno-ig-
ranega filma Cankar je sledil pogovor s sce-
naristom in režiserjem Amirjem Muratovićem 
ter direktorjem fotografije in izvršnim produ-
centom Radom Likonom. Preživeli smo lep 
večer.

ZKTŠ Vransko

ta veseli Dan kulture na vranskem

Delo je ena izmed človekovih potreb, ki nam daje občutek 
koristnosti in pripadnosti. Tega se pogosto pričnemo za-
vedati šele, ko nam zaradi bolezni ali staranja opešajo 
psihofizične sposobnosti. Tudi stanovalci Našega doma 
imajo kljub letom in kroničnim boleznim še vedno željo 
opravljati kakšno koristno delo, saj jih le-to dela srečnej-
še. 

Izhajam iz kmečke družine. Smisel življenja mojih staršev 
je skrb za hribovito kmetijo in trdo delo od jutra do 
večera. Oče je letos dopolnil 92 let in je še vedno zelo 
aktiven. Pred nekaj leti je prestal težko operacijo s sla-
bo prognozo – grozila mu je odvisnost od invalidskega 
vozička. Domači smo se z dejstvi nekako sprijaznili, on 
pa se ni vdal. »Kdo bo pa delal?« Neverjetno, koliko volje, 
truda in preproste kmečke logike je premogel. V njegovi 
glavi so se porajale neverjetne ideje o pripomočkih, s 
katerimi je vztrajno ohranjal in izboljševal svoje kondi-
cijsko stanje in »ukazoval« svoji nogi, da se mora pričeti 

odzivati. Postopno se je njegov trud pričel obrestovati in 
po nekaj mesecih mu je uspelo, da se je postavil na noge. 
Danes je sicer težje pokreten, za hojo uporablja bergle, 
a te pri delu spretno zamenja za grablje, vile …  Rad 
se udeležuje izletov z upokojenci, pa tudi traktor ga še 
zamika. Kaj pa bolečine? Da, ima bolečine. Toda fizične 
bolečine je možno omiliti z analgetiki, psihične pa so mu 
odvzete z dejstvi, česa vse je še sposoben. 

Zaposleni v domovih starejših občanov se pri svojem 
delu srečujemo tudi s populacijo, katere smisel življenja 
je bilo trdo delo. Naši stanovalci želijo biti koristni, želijo 
pomagati in kmalu ugotovijo, na katerem področju lah-
ko zadovoljujejo te svoje potrebe. Že od samega začetka 
delovanja našega zavoda se tako stanovalci vključujejo v 
dela, kot so lupljenje jabolk, čebule, pospravljanje jedil-
nice itd. Projekt »Zeleno« pa je z vključevanjem stano-
valcev dobil še prav posebno noto. 

Tudi na negovalni enoti je možno najti številne storitve, 
ki jih lahko opravljajo laiki. In najdejo se tudi stanoval-
ci, ki želijo biti v bližini težko bolnega, nepokretnega, 
umirajočega … 

Najtežje bolnih ni težko osrečiti. Pogosto potrebujejo le 
topel stisk roke, občutek prisotnosti, šepetajočo pesem 
ali molitev … In vse to zmorejo »naši angeli«: ga. Rozi  z 
neverjetno strpnostjo in ljubeznijo nahrani nepokret-
ni stanovalki, g. Vlado s skromnostjo in predanostjo 
poskrbi za duhovne potrebe, ga. Poldka pripravi Helen-
co celo do petja, ga. Hermina spodbudi sostanovalce, da 
spijejo kozarec čaja, g. Albert pomaga kot prevajalec in 
še bi lahko naštevala. Naloga negovalnega kadra pa je 
predvsem v  koordinaciji, z željo po doseganju skupnega 
cilja – občutiti srečo z osrečevanjem sočloveka.      

 Stanka Žičkar, vodja ZNO 

Delo osrečuje
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srečanje rk in karitas na vranskem
V ponedeljek, 10. 12. 2018, je ob 19.00 
uri v Kulturnem domu na Vranskem po-
tekalo srečanje prostovoljcev OZ RK 
Žalec (sem spadajo OO RK Vransko ter 
vsi KO RK bivše Občine Žalec) ter Karita-
sa, ki ga je organiziral in nas nanj povabil 
g. Aleksander Reberšek, naš sokrajan ter 
poslanec v DZ Republike Slovenije. Ker je 
tudi sam prostovoljec, ve, koliko srčno-
sti, truda, energije, časa in ne nazadnje 
lastnih finančnih sredstev prostovoljci 
nesebično razdajajo za blaginjo sočlove-
ka. Ta dejanja globoko ceni in spoštuje. 
Z organizacijo tega srečanja je hotel iz-
kazati vsaj delček hvaležnosti, ki jo čuti 
do vseh prostovoljcev, tako v domačem 

Na Vranskem smo že prvi decembrski 
dan začeli pravljično. V sobotnem 
dopoldnevu je najmlajše in njihove 
spremljevalce privabila v kulturni dom 
zvočna pravljica Snežna kraljica v iz-
vedbi Lutkovnega gledališča Maribor. 
Predstava je bila kombinacija namiznih 
lutk, pripovedovanja in zvočnega gle-
dališča. Igralca Barbara Jamšek in Miha 
Bezeljak sta s pomočjo zvoka, ustvar-
jenega s številnimi rekviziti, animirala 
domišljijo gledalcev in jih popeljala v 
ledeno kraljestvo.

ZKTŠ Vransko

sneŽna kraljica

okolju kot povsod drugod. Za to nesebično dejanje se mu iz srca zahvaljujemo. Hkrati se zahvaljujemo vsem občanom in 
občankam Občine Vransko, ki s svojim pozitivnim odnosom in dejanji pomagajo OO RK Vransko, da lahko deluje v korist 
občanov Občine Vransko.

OO RK Vransko, Breda Čvan

21. septembra letos smo se pod Papeževim kozolcem v 
Taboru že četrtič zbrali sošolci, ki smo leta 1968 konča-
li osnovno šolo na Vranskem. Zbralo se nas je dvain-
štirideset iz a- in b-razreda, sedem jih pa na žalost ni 
več  med nami. Zabavali smo se ob dobri organizaciji 
naših sošolk Tatjane, Hermine, Stanke in Dragice, dobri 
hrani in pijači ter ob zvokih frajtonarice sošolca Jožeta 
Križnika. 

Obujali smo spomine na šolske dni in na vsakdanje živ-
ljenje. Še posebej so se sošolci spominjali karizmatične 
slavistke prof. Tilke Ranerjeve,  ki je bila razredničarka 
a-razreda cela tri leta. 

Srečanje se je zavleklo pozno v noč.

Milan Brišnik 

 praZnovali abrahama
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Šestega decembra praznuje svoj god sv. Miklavž, prav na ta dan 
pa praznuje svoj rojstni dan Sevnikov ata Ivan iz Zahomc, in to 
že 90 let.

Nekateri vaščani Zahomc smo se zbrali na predvečer njegovega 
visokega jubileja in se odpravili k njemu. Pričakal nas je nasmejan 
in še kar čil za svoja leta. S sabo smo pripeljali mlaj, ga postavili 
in mu zaželeli, naj  ostane še dolgo z nami, vedno nasmejan in 
zdrav. Nato smo nadaljevali z dobro glasbo, pri polni mizi hrane 
in pijače.

Ker pa Zahomčani radi prepevamo, smo glasilke na široko odprli, 
da se je čulo v sosednjo vas,  da slavimo najstarejšega vaščana.

Dragi Sevnikov ata Ivan, vaščani Zahomc vam še tu iz srca vošči-
mo vse dobro in se vam hkrati zahvaljujemo za vse stvari in izdel-
ke, ki ste nam jih naredili. Želimo, da vas Bog čuva še naslednja 
leta.

 vaščani Zahomc

častitljivih 90 let sevnikoveGa ata

V decembrskem času je polno presenečenj na vsakem vogalu …

20. 12. smo člani Livre zaigrali igrico z obdarovanjem za najmlajše krajane. Otroci so polni pričakovanja spremljali igrico in 
se ob koncu razveselili darila, ki se je skrivalo v velikem skrivnostnem začaranem kotlu. Le kdo je začaral darila? Coprnija, 
coprnija … 

Na prireditev smo povabili 171 otrok, starih od dveh do šestih let. Povabljene otroke, ki se prireditve niso udeležili, in vse 
otroke, mlajše od dveh let, darilo do konca januarja 2019 čaka v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v športni 
dvorani. 

Anuška Križnik

coprnija v GoZDu

Slovenski vrhovi so že pobeljeni in 
smučarska sezona se je ponekod že začela, 
advent pa je tudi že tu.

Zadnji vikend v novembru smo v Športni 
dvorani Vransko organizirali že tradicional-
ni sejem rabljene smučarske opreme in ad-
ventno tržnico.

Sejem in tržnico je obiskalo nadpovprečno 
veliko obiskovalcev, tako prodajalcev in 
kupcev, ki so prodajali ali kupovali rabljeno 
smučarsko opremo. 

Veliko zanimanje je bilo tudi za izdelke na 
adventni tržnici, ki so bili prava paša za oči. 
Ker je bil pred vrati adventni čas, so obis-
kovalci lahko izbirali med bogato ponudbo 
namizne dekoracije in voščilnic. December 
je mesec obdarovanja, zato so se "dobri 
možje" založili z unikatnim nakitom iz pre-
moga, kvačkanimi izdelki, izdelki iz pol-
stene volne, tekstilnimi in lesenimi igrača-
mi, slikami.

Naslednje leto ponovno vabljeni.

ZKTŠ Vransko

Za nami sta sejem rabljene smučarske opreme in aDventna trŽnica 
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v januarju  napoveDujemo in vabimo:
• torek, 8. in 22. januarja 2019, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje s stanovalci doma 
• torek, 22. januarja 2019, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 
• Vrtec na obisku, bibliopedagoška vzgoja, po dogovoru

Vabljeni!

meDitativna pravljična ura s poustvarjanjem 
V torek, 20. novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic, smo praznovali tudi z 
našimi najmlajšimi. Vabilu k odkrivanju čarovnije so se odzvali številni otroci. Ana 
Grašinar nas je z meditativno pravljico Nevsakdanji izlet popeljala v svet nad oblaki, 
tja, kjer živijo samorogi in druge živali. Sodelovanje otrok in njihovo ustvarjalno 
navdušenje je bilo izjemno. Pa še sladkali smo se … Max nam je prinesel slastne 
medenjake, za kar so mu bili naši želodčki zelo hvaležni. 
 

Divja aljaska – potopisno preDavanje barbare popit 
V soboto, 24. novembra 2018, smo se v Občinski knjižnici Vransko z gospo Barbaro Popit podali na potovanje po delu 
sveta, ki je nekaj posebnega. Podali smo se na Aljasko, deželo na drugi strani Atlantika, ki je znana po neokrnjeni 
naravi, naravnih lepotah, ledenikih in veličastnih naravnih čudesih. Kako divja je Aljaska, je popotnica izkusila že 
takoj na začetku potovanja, v Eagle River Nature Centru, kjer se je iz oči v oči srečala z velikim rjavim medvedom, 
ravnodušne pa nje – in nas – niso pustile naravne lepote daljne Aljaske.  

Zgodilo se je ...

knjižne novosti
ODRASLI
• Shalvis, J.: Vsega je kriva bela omela 
• Bybee, C.: Srečna za vselej 
• Lindsey, J.: Goreča srca 
• Steadman, C.: Nekaj je v vodi 
• Hoover, C.: Leto spoznanj 
• Ware, R.: Smrt gospe Westaway 
• Šalehar, M.: Duh česa 
• Honore, C.: Hvalnica počasnosti 
• Perat, K.: Mazohistka 
• Applewhite, A.: Lepota let 
• Atwood, M. E.: Deklina zgodba 
• Young, S.: Igra življenja 
• Redondo, D.: Vse to ti bom dal 
• Bryndza, R.: Hladnokrvna 
• Esposito, C.: Pogubna 
• Byrne, K.: Vojvoda 
• Stamenkovič, R.: Ali je sedenje res tako nevarno? 

OTROCI
• Mariani, F.: Velika knjiga o športu 
• Hanackova, P.: Miti in stereotipi o živalih 
• Neradova, M.: Kako praznujejo božič po svetu 
• Haraštova, H.: Kako živijo otroci po svetu 
• Echwverri, C.: Dinozaver je v moji kadi 
• Davies, B.: Gusarski podvig; Gasilec 
• Ružička, O.: Zaklad Šepajočega Jaka 
• Kinney, J.: Diary of a wimpy kid, zbirka 
• Barnham, K.: Jezen sem! 
• Sedlačkova, J.: Vojščaki 
• Vere, E.: Kdo je pravi lev 
• Melling, D.: Vesel božič, Oliver! 
• Kightley, R.: Dom za zajčka in miško 
• Rigano, G.: Ilegalec 

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, 
tisoč in tisoč zvez je med nami, 
naj gre po svetu – rama ob rami - 
svetloba z nami. 

(T. Pavček) 

naj bo bera leta 2019 čim bolj bogata, vam želi kolektiv 
medobčinske splošne knjižnice Žalec. 
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ABONMA

2018/2019

sobota, 12. januar 2019, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti

OTROŠKI ABONMA

Gledališče Zarja Celje

sobota, 19. januar 2019, ob 19.30

Rok Sanda
FENIKS

ko opeka zagori
drama

GLEDALIŠKI ABONMA

KUD Mali petelin

James M. Barrie
PETER PAN

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si in 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 
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Šolski vrt na Osnovni šoli Vransko-Tabor je 4. 12. 2018 na 
zaključnem posvetu projekta »Kompost gre v šolo« in je-
senskem seminarju programa »Šolski ekovrtovi« prejel znak 
programa Šolski ekovrtovi. Znak »Šolski ekovrt« podeljuje 
Inštitut za trajnostni razvoj na osnovi izpolnjevanja meril za 
ekološko vrtnarjenje v vrtcih oz. šolah. Znake sta podelili am-
basadorka programa Manca Košir in Jožica Fabjan, učiteljica 
permakulture. Prav tako smo na posvetu prejeli priznanje za 
sodelovanje v projektu »Kompostiranje je več kot recikliran-
je«, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in 
prostor. 

Naša šola je v program vključena že tretje leto, v tem času 
pa smo poskrbeli, da šolski vrt ustreza merilom za pridobitev 
znaka. Ugled znaka temelji na osnovi dosežkov pri obliko-
vanju, razvoju in delovanju šolskega ekovrta ter na osnovi 
častne izjave, ki temelji na naslednjih merilih: 

• kompostiranje: organske odpadke zbiramo in jih ustrez-
no kompostiramo, kompost pa uporabljamo za gnojenje 
vrtnih rastlin; 

• uporabljamo ekološka semena ali kemično netretirana 
semena, če ekoloških ni na voljo; 

• izdelan imamo osnovni načrt kolobarjenja, ki ga upošte-
vamo pri gojenju rastlin; 

• rastline gnojimo z organskimi gnojili: kompostom, po-
sevki za zeleno gnojenje, kompostiranim gnojem; 

• trajnostno gospodarimo z vodo: z njo ravnamo skrbno, 
padavinsko vodo po možnosti zbiramo za rabo na vrtu; 

• v vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih pes-
ticidov in umetnih mineralnih gnojil; 

• ločeno zbiramo ne le organske, temveč tudi vse druge 
odpadke. 

Vse to nam je uspelo s pomočjo idej in pridnih rok učencev, 
ki so vključeni v interesno dejavnost kuharsko-vrtnarski 
krožek, ki ga že več let na šoli vodiva Maja Jerman in Na-
taša Pečovnik. Prav tako skupaj koordinirava tudi program 
»Šolski ekovrtovi« na šoli. Seveda se zahvaljujeva nekaterim 
sodelavcem za pomoč, predvsem gospodu hišniku ter pod-
pori vodstva. Znak »Šolski ekovrt« je veljaven dve leti, potem 
pa ga je potrebno obnoviti z nadgradnjo vrta. V prihodnje 
imamo željo na šolskem ekovrtu postaviti nov hotel za žužel-
ke in poiskati primeren prostor za talni vrt.

Zapisali koordinatorici programa »Šolski ekovrt« na šoli 
Nataša Pečovnik in Maja Jerman.

osnovna šola vransko-tabor Dobitnik Znaka "šolski ekovrt"

Na kuharsko-vrtnarskem krožku smo poskrbeli, 
da hrana ni za tja v en dan. V novembru je vedno 
na šoli tradicionalni slovenski zajtrk. Ko so učen-
ci reditelji prinašali nazaj v jedilnico košare s hra-
no, smo poskrbeli, da smo posodice z maslom in 
medom natančno in do zadnje kapljice izpraznili. 
Ves zbrani med in maslo smo shranili in poiskali re-
cept, kako ti dve sestavini porabiti. Ni bilo težko, le 
malce smo pokukali na splet. Nastale so medene 
kocke. Njami. Pripravili smo jih dovolj, da smo se 
najedli, pogostili nekaj delavk šole in domače. 
Prilagamo vam recept.

Maja Jerman

ceDila sta se maslo in meD
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Z mobilniki po vranskem
Učenci 3. b-razreda so se v četrtek, 28. 11. 2018, z mobil-
nimi telefoni odpravili raziskovat Vransko. Na telefone 
so si doma prenesli aplikacijo CŠOD Misija in poiskali učno 
pot Ko se srečata preteklost in sedanjost. Pot jih je vodila 
do različnih stavb na Vranskem, kjer so jih čakali izzivi. Pri 
uspešno opravljenih izzivih so sestavljali značko. Na učnem 
sprehodu so odkrili in spoznali marsikatero zanimivost, ki je 
niso poznali. Učencem je bilo delo všeč, uživali so v izzivih 
in ugotovili, da so telefoni uporabni še za kaj drugega kot 
igranje igric in poslušanje glasbe. Več o dogodku so zapisali 
tretješolci sami.

Danes smo v šolo lahko prinesli telefone. Naša pot se je zače-
la pri vrtcu Vransko. Na telefonih smo reševali test. Nadal-
jevali smo pri Schwentnerjevi hiši. Na fotografiji smo morali 
označiti, kje na hiši sta začetnici Lavoslava Schwentnerja. Od 
tam smo šli do hiše Viktorja Lipeža. Raziskovanje smo nadal-
jevali proti hostlu in piceriji Golobček. Čez cesto smo šli do 
stavbe nekdanjega krajevnega urada. Nadaljevali smo pro-
ti Osetovi hiši, sedanji občinski stavbi, kjer deluje občina in 
župan. Šli smo tudi pod kostanje, kjer je decembra priredit-
veni prostor. Obiskali smo cerkev, kulturni dom in zdravstve-
ni dom. Od tam smo se vrnili nazaj v šolo. Dan mi je bil zelo 
všeč. 

Tara Cestnik Čujo, 3. b 

Danes smo šli po Vranskem. Uporabljali smo telefone. Z njimi 
smo reševali izzive. Bili smo v skupinah. Izzivi so bili težki. 
Zabavali smo se. Ko smo šli proti šoli, smo telefone izklopili. 

Vanja Šlogar, 3. b 

Danes, 28. 11. 2018, smo imeli v šoli telefone. Hodili smo po 
Vranskem. Reševali smo izzive, na katerih smo dobili del 
značke, če smo rešili pravilno. Bilo mi je všeč. 

Metka Grahek Ličer, 3. b 

Danes smo odšli na misijo. S sabo smo prinesli telefon in se 
razdelili v skupine. Bil sem z Maxom in Žigom. Lepo smo 
sodelovali in si pomagali. Najprej smo se oblekli in šli ven. 
Začeli smo pri vrtcu in Schwentnerjevi hiši. Tam smo na 
telefonu rešili kviz. Nadaljevali smo s hišo Viktorja Lipeža in 
Muzejem motociklov. Ogledali smo si še picerijo, nekdanji 
krajevni urad, občinsko stavbo, cerkev in zdravstveni dom. 
Na vsaki postaji smo prebrali opise znamenitosti in rešili 
naloge. Bilo mi je všeč.

 Tibor Aleksić, 3. b

Mrzla, vendar sončna sobota je bila odlična izbira za še zad-
nji jesenski pohod šolarjev planincev. Odpravili smo se na 
Rigel. Vsako leto ga obiščemo. Na vrhu je bivak in v njem 
zvezek z vpisanimi pohodniki. Tudi mi smo vpisali imena in 
priimke, smer prihoda in odhoda. Všeč nam je bilo, ker smo 
lahko uporabili svoje znanje pisanja. Preden smo odšli, smo 
pregledali okolico in poskrbeli, da po malici ni ostalo smeti.  
Na poti domov smo srečali gozdna delavca, ki sta les iz goz-

da spravljala kar s štirikolesnikom. Nekateri so menili, da je 
štirikolesnik namenjen le za športne aktivnosti. Na pohodu 
so nam družbo delali kar trije psički, dve Ajši in Gilbert. Vesel-
je je bilo hoditi s povodcem in skrbeti za živali. Nasmejanih 
lic in polni energije smo prihodili do staršev. Sedaj pa komaj 
čakamo sneg in zimske radosti. 

Maja Jerman

planinci na sončno soboto

vranin glas - strani oš vransko-tabor
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Z veliko hvaležnostj0 smo sklenile športni krog letošnjega leta. Zopet smo se ob začetku letošnjega že 17. Miklavževega 
turnirja v rekreativni odbojki za ženske zbrale v krogu in zapele Kekčevo pesem. Le-ta nas je ponesla v čudovit dan, poln 
dobre volje, dobre odbojke, organizacije in nasploh pozitivne, prijetne energije. Da smo bile letos spet pridne, ni treba  izgu-
bljati besed, saj nas je naš Miklavž zopet presenetil s krasnimi in tudi praktičnimi darili. 

Miklavžev turnir je naš paradni 
konj, ampak to je le vrh celolet-
nega dela na športnem področ-
ju. Skozi leto se vsak član trudi 
najti čas za sebe, za dejavnost,  
ki mu pospeši srčni utrip, pa naj 
bo to v dvorani, na prostem ali 
pa v bazenu. 

V novem letu želimo, da bi si 
vsak lahko vzel kakšno uro na 
dan samo za sebe, za svoje bolj-
še počutje, kajti le tako lahko 
uidemo temu prehitremu tempu 
življenja. 

Vesna, ŠD Vransko

"kDor vesele pesmi poje, Gre po svetu lahkih noG …"

Športno rekreativno društvo Ločica deluje že 13 let. V tem 
času smo organizirali že vrsto različnih aktivnosti. V letu 
2018 pa smo bili še posebej aktivni. V zimskem času naši 
člani obiskujejo v športni dvorani vrsto rekreacij:  v štirih 
različnih rekreativnih ekipah igrajo odbojko, igrajo tudi 

košarko, namizni tenis, športno plezajo, se udeležujejo 
Work out vadbe pri Žanu in Lucu in Fit mix vadbe pri Su-
zani. Tako skrbimo za kondicijo. Lansko leto smo organi-
zirali kar nekaj novih aktivnosti. Tek na smučeh z izposojo 
opreme je privabil mnogo ljudi. Z zbranimi prostovoljnimi 

športno, ZDravo in nasmejano 2019

Tretji petek v novembru, letos 16. novembra, smo že sed-
mič zaznamovali dan slovenske hrane. Na ta dan poteka tudi 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (letos že osmi po vrs-
ti), ko imajo otroci v vseh osnovnih šolah in vrtcih po Slo-
veniji zajtrk z živili iz lokalnega okolja. V našem vrtcu smo 
zajtrkovali tradicionalne slovenske jedi naših lokalnih ponud-
nikov: domači kruh s kmetije Kos, maslo mlekarne Celeia, 
med čebelarja Janeza Kropivška, mleko s kmetije Jerman in 
jabolka s kmetije Rojnik. 

Po obilnem in zdravem zajtrku so nas obiskali čebelarji Če-
belarskega društva Vransko, in sicer Janez Kropivšek, Lud-
vik Krajnc, prapor društva pa je s ponosom prinesel Rafael 
Založnik. Otrokom so predstavili dejavnost čebelarstva in 
življenje čebel, s poudarkom na predstavitvi naše avtohtone 
slovenske čebele – kranjske sivke. Omogočili so tudi de-
gustacijo različnih vrst medu. Mmmm ... bilo je sladko. 

V okviru obogatitvenega dne so se odvijale pestre dejavno-
sti, med katerimi so otroci samostojno prehajali in aktivno 
sodelovali. V slikarskem ateljeju so slikali čebelnjak, z ust-
varjalnim gibom prikazali ples čebel, po hodniku je bilo po-
trebno premagati pravi čebelji poligon, z dramatizacijo pa so 
uprizorili zgodbico Čebele in medved. Ob spremljavi igranja 
na glavnik so prepevali pesmi, pripravili so si tudi čajanko. 

V eni od igralnic je bilo pravo sproščujoče vzdušje. Ob svet-
lobi svečk in ob vonju po medu so se sproščali, masirali ali pa 
le umirjeno poslušali zvoke brenčanja čebel. Za posladek po 
kosilu so otroci kuharskega krožka spekli medeno pecivo. 

Pestro dopoldansko dogajanje smo zaokrožili z ogledom če-
belnjaka, ki je od maja nova pridobitev Osnovne šole Vrans-
ko-Tabor. 

Zahvaljujemo se Čebelarskemu društvu Vransko, še posebej 
g. Janezu Kropivšku, ki nas vsako leto z veseljem obišče in 
otroke spodbuja ter ozavešča o pomenu čebelarstva. 

Tatjana Travner 

traDicionalni slovenski Zajtrk v vrtcu vransko
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prispevki smo eni učenki omogočili udeležbo v šoli v nara-
vi. Skupaj s ŠD Motnik in ŠD Papagaji Vransko ligo Moloja-
do  smo soorganizirali igranje odbojke na mivki – dvojice. 
Spomladi smo obnovili naše igrišče in zamenjali mivko. 
Organizirali smo 24 ur odbojke, Mirkov memorial – turnir 
v odbojki na mivki in Velikonočni turnir v namiznem teni-
su. Sodelovali smo na občinskih prireditvah in akcijah, kot 
je Veter v laseh, Miklavžev turnir v odbojki, Turnir v odboj-
ki v Jakovem Dolu, Motniku in na Limovcah, Tek po Obči-
ni Vransko, S kolesom na Čreto, Božični pohod na Čreto, 
Očistimo Slovenijo in še kaj bi se našlo. Nekateri naši člani 
se udeležujejo turnirjev tudi širše po Sloveniji in tujini. V 
našem društvu so dva meseca trenirala tudi štiri dekleta. 
Dve dekleti sta na državnem prvenstvu v odbojki na mivki 
v kategoriji do 14 let osvojili naslov državne prvakinje, dru-
gi dve pa sta zasedli tretje mesto. Poleti smo organizirali 
tudi kamp za dekleta, ki so imela priprave na novo sezono 
igranja odbojke. 

Športniki se na sestanke običajno dobivamo ob petkih na 
sedežu društva. Tam snujemo načrte, evalviramo pretek-
lo delo ter okušamo dobro hrano in kapljico. Vedno zno-
va ugotovimo, da smo ŠPORTNI, ZDRAVI IN NASMEJANI. 
PRAV TO PA  ŽELIMO VSEM V LETU 2019. 

ŠRD Ločica

V jesen smo vranske rož’ce zakorakale zelo delov-
no. Zadnjo nedeljo v oktobru smo se s prazničnimi 
aranžmaji predstavile na razstavi v Snoviku, v mese-
cu novembru pa se nam je ponudila priložnost, da 
svoje izdelke predstavimo še v Podpeči. Presenečeni 
obiskovalci so bili navdušeni nad našimi rož’cami iz 
krep papirja, požele so veliko občudovanj in pohval. 
Da pa bomo dolge zimske večere kar najbolje izkoris-
tile, smo že začele z izdelovanjem rož’c za razstavo, 
ki bo naslednje leto v jeseni. Želimo biti opažene tudi 
v domačem kraju, sodelovati z veziljami in upamo, da 
nam bo s pomočjo občine, univerze in ZKTŠ-ja uspelo 
pripraviti zanimivo razstavo. 

Dragica Ropas

vranske roŽ'ce na raZstavi

Člani župnijskega pastoralnega sveta smo tudi letos pripravili adventni venec 
kot simbol priprave na božič. 

Neprekinjeni krog adventnega venca nas spominja  na neskončnost. Božja 
ljubezen do nas je večna. Zimzelene vejice, ki jim sneg in mraz ne moreta do 
živega, so znamenje upanja. Bog nas ne bo zapustil. Vijoličasta barva sveč 
in  trakov nas opozarja, naj se skrbno in z vso resnostjo  pripravljamo na Je-
zusov prihod. Pomeni tudi spokornost, tj. ne misliti le nase, ampak odpreti 
srce Bogu in bliž-njemu. Prva sveča simbolizira pričakovanje, druga mir, tretja 
veselje, četrta sveča pa predstavlja upanje in ljubezen. Štiri sveče ponazarja-
jo štiri adventne nedelje. Prižigamo jih postopoma, vsako nedeljo eno več. 
Vsaka posamezna sveča nam govori, da smo blizu božiču. Goreče sveče širijo 
svetlobo in toploto s tem, da použivajo same sebe, vabijo nas: "Daritev bodi 
ti življenje celo." 

Kristus je sam sebe za nas daroval. Tudi nas vabi, naj širimo svetlobo in toplo-
to ljubezni, dobroto in usmiljenje.

Rafko Novak

aDventni venec
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J A V N I   R A Z P I S I 

1. Javni razpis za oddajo dveh neprofitnih stanovanj v 
najem 
 
Občina Vransko na podlagi 87. člena Stanovanjskega 
zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 
47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - 
odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 
47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 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, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) objavlja  

 
J A V N I   R A Z P I S  

za oddajo dveh neprofitnih stanovanj v najem 
  
  
1. PREDMET RAZPISA  
  
1.1 Predmet razpisa  
  
Občina  Vransko (v nadaljevanju razpisnik) razpisuje oddajo  
dveh stanovanj v najem: 

�  Garsonjere v velikosti 21,63 m2. 
�  Dvosobnega stanovanja v velikosti 48,68 m2.  

Lastnik stanovanja je Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko, s katero bo sklenjena najemna pogodba. 
Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje 
opredeljene v razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnega stanovanja v najem (Ur. list RS, št. 
14/04, 34/04, 62/06, 11/09,  81/11 in 47/14). 
 
1.2 Neprofitna najemnina  
  
Najemnina za v najem oddana neprofitna stanovanja, bo 
določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 
131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15), oziroma na podlagi 
predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.  
  
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico 
do subvencionirane neprofitne najemnine v skladu z 
navedeno uredbo oziroma drugim predpisom, ki bo v veljavi 
v času najema stanovanja.  
  
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih 
pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. 
Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se 
najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za 
tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s 
pravilnikom.   
  
1.3. Površinski normativi 
 
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:  
Število članov 
gospodinjstva 

Površina stanovanja 
brez plačila varščine - 
lista A 

Površina stanovanja s 
plačilom varščine -  
lista B 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2 

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2 

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2 

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2 

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2 

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2 

 
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine 
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. 

Razpisnik  lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se 
upravičenec s tem strinja ali če to želi. 
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2. RAZPISNI POGOJI  

2.1 Splošni pogoji  

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno  prebivališče 
na območju občine Vransko in na tem območju tudi dejansko 
prebivajo.  

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
tudi:  

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini Vransko 
možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge 
osebe in zdravstvene storitve;  

2.2 Dohodkovni kriterij  

Vlagatelji vlog so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
2018 ne presegajo v točki 2.3 določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2017 znašala 
mesečno 1062,00 EUR.  

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se 
ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine - lista A in na 
prosilce, ki so pred dodelitvijo stanovanja dolžni plačati 
lastno udeležbo in varščino - lista B.  

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se 
ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila varščine. 

Velikost gospodinjstva Gornja meja dohodka gospodinjstva brez plačila 
lastne udeležbe 

 % Meja dohodka/mesec 

1-člansko 90 % do 955,80   EUR 

2-člansko 135 % do  1.433,70 EUR 

3-člansko 165 % do  1.752,30 EUR 

4-člansko 195 % do  2.070,90 EUR 

5-člansko 225 % do 2.389,50  EUR 

6-člansko 255 % Do 2.708,10   EUR 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja 
lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih 
točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk. 

2.3 Premoženje prosilca 

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje 
splošne pogoje: 

� da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim 
uporabljajo stanovanje, ni najemnik glede na število 
družinskih članov primernega neprofitnega 
stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega 
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 

vrednost 40 % primernega stanovanja. Navedena 
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, 
ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za 
nedoločen čas za neprofitno najemnino; 

� da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev 
neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse 
obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega 
razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka; 

� da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % 
vrednosti primernega stanovanja. 

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega 
premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov: 

Število članov 
gospodinjstva 

Površina v m2 Vrednost drugega premoženja, 
ki ne sme presegati 40% 
vrednosti primernega 
stanovanja 

1-člansko 45 m2  15.149,00  EUR 

2-člansko 55 m2 18.515,20  EUR 

3-člansko 70 m2 23.564,80  EUR 

4-člansko 82 m2 27.604,48  EUR 

5-člansko 95 m2 31.980,80  EUR 

6-člansko 105 m2 35.347,20  EUR 

 
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega 
stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 
točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina je odvisna od 
števila družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v 
stanovanje.  
 
2.4. Dodatni pogoji 
  
Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg 
splošnih pogojev še dodaten pogoj stalno bivanje v Občini 
Vransko, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni 
do točkovanja dobe bivanja in sicer: 
 
Stalnost bivanja v občini Vransko: 

o od 0 do 5 let                      10 točk 
o nad 5 do 10 let                  20 točk 
o nad 10 do 15 let                30 točk 
o nad 15 do 20 let                50 točk 
o nad 20 let                          70 točk 

 
Stalnost bivanja se dokazuje s potrdilom o bivanju, ki ga izda 
Upravna enota Žalec, pri čemer je upoštevano tudi bivanje 
pred razdelitvijo bivše Občine Žalec.  
Upošteva se bivanje prosilca in zakonca oziroma njegovega 
partnerja (število točk se določi na podlagi skupnega 
seštevka let bivanja), pri tem se upošteva število let, 
dopolnjenih v letu razpisa.  
 
3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV  
  
Stanovanjske in socialnozdravstvene razmere prosilca bodo 
ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa 
pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih 
kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom.  
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3.1 Splošne prednostne kategorije prosilcev  
  
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade 
družine, mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in 
družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom 
zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, 
osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s 
številom točk v preglednici pod točko 3.3.  
  
3.2 Dodatne prednostne kategorije prosilcev  
  
Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji 
točki, se v skladu s 6. členom pravilnika, upoštevajo še 
naslednje prednostne kategorije prosilcev:   
  
3.2.1. Izobrazba prosilca 
 
Prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi 
(fotokopijo,diplome,spričevala). Spričevalom, izdanim v tujini, 
mora biti priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju 
izobraževanja. Upošteva se izobrazba, ki jo ima prosilec 
(izobrazba družinskih članov se ne upošteva) na dan 
razpisa. 
 
3.3. Prednostne kategorije opredeljene v točki 3.2.1. in 3.2.2. 
se za posamezno listo prosilcev A oziroma B točkujejo z 
naslednjo višino točk:  
  
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B 

1. Mlade družine (starost družine do 35 let) 
mladi (starost prosilca do 30 let) 

150 
100 

150 
100 

2. Družine z večjim številom otrok – najmanj  3 
oz. več otrok (upošteva se tudi zdravniško 
potrdilo o nosečnosti) 

120 120 

3.  Invalidi in družine z invalidnim članom    120 120 

4. Družina z manjšim številom zaposlenih 
(točkuje se samo v primeru, ko je družina 
najmanj 3 članska in je zaposlen samo en  
družinski član oziroma nihče v družini ni 
zaposlen)  

50 50 

5. Državljani z daljšo delovno dobo, ki še nimajo 
ustrezno rešenega stanovanjskega problema (so 
brez stanovanja ali so podnajemniki - moški nad 
13 let, ženske nad 12 let)  
 

100 100 

6. Žrtve nasilja v družini 80 80 

7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 50 

8. Izobrazba prosilca:     poklicna ali srednja   
                                       višja 
                                       visoka ali univerzitetna 
                                       magisterij ali doktorat 

10 
50 
60 
80 

10 
50 
60 
80 

 
Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno 
stanovanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na 
uvrstitev prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob 
upoštevanju naslednjega vrstnega reda:  

� z daljšim časom bivanja v Občini  Vransko,  
� z večjim številom otrok,  
� ki živijo v utesnjenih stanovanjih,  
� invalidi in družine z invalidnim članom.  

 
 
 
 
 

4. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA  
  
4.1 Lastna udeležba  
  
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki 
jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo 
stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, 
katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu 
pravilnika (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe 
znaša 10 % vrednosti neprofitnega stanovanja izračunane po 
pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, 
št. 69/03) brez vpliva lokacije. Lastna udeležba se najemniku 
neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih z 2 % obrestno 
mero. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
lastne udeležbe se določijo med najemodajalcem in 
upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem 
z medsebojno pogodbo.  
  
Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred 
oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni 
udeležbi ali v določenem roku, ki je opredeljen v pogodbi, ne 
plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev 
stanovanja.  
  
4.2 Varščina  
  
Varščina za uporabo stanovanja so denarna sredstva, ki so 
ob morebitni izselitvi iz najemnega stanovanja predvidena za 
ureditev in vzpostavitev stanovanja v stanje kot je bilo ob 
predaji stanovanja najemniku, z upoštevanjem običajne rabe. 
Varščina znaša 3 mesečne najemnine. Najemodajalec z 
upravičencem opredeli medsebojne obveznosti v zvezi z 
vplačilom, vračilom in ohranjanjem vrednosti varščine v 
najemni pogodbi.  
  
5. RAZPISNI POSTOPEK  
  
5.1. Obrazci  
  
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, oddajo vlogo na posebnem obrazcu 
Občine Vransko. Zainteresirani občani Občine  Vransko, ki 
so državljani RS, pridobijo podrobne razpisne pogoje, 
predpisane obrazce in vse potrebne informacije za vlaganje 
vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja v teku razpisnega 
roka:  
  
-  v času uradnih ur v prostorih občine  Vranko 
  
Kontaktna oseba: Rosita Papinutti (tel. št. 03-703 28 12). 
Razpis bo od 21. 12. 2018  dalje objavljen na spletni strani 
Občine Vransko in Uradnih objavah Občine Vransko.  
   
5.2. Rok za oddajo vloge  
  
Popolno vlogo z vsemi zahtevani mi prilogami prosilci oddajo 
od 21. 12. 2018 do vključno 11. 1. 2019 do 12. ure na 
naslednje načine:  
� osebno v sprejemni pisarni  Občine  Vransko  
� s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vransko, 

Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom »Javni razpis 
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem«   

 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v 
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge 
prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po 
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.  
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2. RAZPISNI POGOJI  

2.1 Splošni pogoji  

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno  prebivališče 
na območju občine Vransko in na tem območju tudi dejansko 
prebivajo.  

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
tudi:  

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini Vransko 
možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge 
osebe in zdravstvene storitve;  

2.2 Dohodkovni kriterij  

Vlagatelji vlog so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
2018 ne presegajo v točki 2.3 določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2017 znašala 
mesečno 1062,00 EUR.  

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se 
ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine - lista A in na 
prosilce, ki so pred dodelitvijo stanovanja dolžni plačati 
lastno udeležbo in varščino - lista B.  

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se 
ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila varščine. 

Velikost gospodinjstva Gornja meja dohodka gospodinjstva brez plačila 
lastne udeležbe 

 % Meja dohodka/mesec 

1-člansko 90 % do 955,80   EUR 

2-člansko 135 % do  1.433,70 EUR 

3-člansko 165 % do  1.752,30 EUR 

4-člansko 195 % do  2.070,90 EUR 

5-člansko 225 % do 2.389,50  EUR 

6-člansko 255 % Do 2.708,10   EUR 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja 
lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih 
točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk. 

2.3 Premoženje prosilca 

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje 
splošne pogoje: 

� da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim 
uporabljajo stanovanje, ni najemnik glede na število 
družinskih članov primernega neprofitnega 
stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z 
neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega 
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 

vrednost 40 % primernega stanovanja. Navedena 
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, 
ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za 
nedoločen čas za neprofitno najemnino; 

� da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev 
neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse 
obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega 
razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka; 

� da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % 
vrednosti primernega stanovanja. 

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega 
premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov: 

Število članov 
gospodinjstva 

Površina v m2 Vrednost drugega premoženja, 
ki ne sme presegati 40% 
vrednosti primernega 
stanovanja 

1-člansko 45 m2  15.149,00  EUR 

2-člansko 55 m2 18.515,20  EUR 

3-člansko 70 m2 23.564,80  EUR 

4-člansko 82 m2 27.604,48  EUR 

5-člansko 95 m2 31.980,80  EUR 

6-člansko 105 m2 35.347,20  EUR 

 
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega 
stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 
točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina je odvisna od 
števila družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v 
stanovanje.  
 
2.4. Dodatni pogoji 
  
Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg 
splošnih pogojev še dodaten pogoj stalno bivanje v Občini 
Vransko, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni 
do točkovanja dobe bivanja in sicer: 
 
Stalnost bivanja v občini Vransko: 

o od 0 do 5 let                      10 točk 
o nad 5 do 10 let                  20 točk 
o nad 10 do 15 let                30 točk 
o nad 15 do 20 let                50 točk 
o nad 20 let                          70 točk 

 
Stalnost bivanja se dokazuje s potrdilom o bivanju, ki ga izda 
Upravna enota Žalec, pri čemer je upoštevano tudi bivanje 
pred razdelitvijo bivše Občine Žalec.  
Upošteva se bivanje prosilca in zakonca oziroma njegovega 
partnerja (število točk se določi na podlagi skupnega 
seštevka let bivanja), pri tem se upošteva število let, 
dopolnjenih v letu razpisa.  
 
3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV  
  
Stanovanjske in socialnozdravstvene razmere prosilca bodo 
ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa 
pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih 
kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom.  
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5.3. Predložitev listinskih dokazil  
  
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo 
prosilci in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje 
listine:  
  

1. vloga; 
2. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno - 

zdravstvenih razmer; 
3. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in 

prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za 
koledarsko leto pred razpisom; 

4. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu 
razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred 
razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja; 

5. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim 
odstavkom 3. člena pravilnika; 

6. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če 
prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih (dokazilo o 
zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini, 
pojasnilo zakaj najemna oziroma podnajemna 
pogodba ni sklenjena); 

7. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec 
že imel v najemu neprofitno stanovanje; 

8. dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje ovrednoteno z 
največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku 
o merilih in načinu za ugotavljanju vrednosti stanovanj 
in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list 
SRS, št. 25/1981, 65/1999, 127/2004 in 69/2005) ali, ki 
so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o 
merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004, 
69/2005 in 75/2005); 

9. izjava o utesnjenosti v stanovanju, v kolikor gre za 
prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih (upošteva 
se izjava prosilca o površini dela stanovanja ali 
stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi 
oziroma v souporabi); 

10. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave 
o obstoju izvenzakonske skupnosti; 

11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 
12. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 
13. potrdilo o delovni dobi; 
14. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in 

mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so 
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 

15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) - potrdilo, da je preživnina neizterljiva 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz 
preživninskega sklada; 

16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji 
družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno 
ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč druge osebe; 

17. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da 
prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za 
kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o 
točkovanju stanovanja v katerem prosilec prebiva, iz 
katerega so razvidne odbitne točke za delno, pretežno 
ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega izvedenca, 
ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju; 

18. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in 
nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - 
varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih 
dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob 
nasilju. 

 
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa. 

Občina Vransko si bo neposredno od pristojnih državnih 
organov pridobila: potrdila o državljanstvu, potrdila o 
stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, 
izpiske iz rojstne matične knjige za otroke, potrdila o 
dobi bivanja, potrdila o nezaposlenosti in podatke o 
obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih. 
 
Občina  Vransko k vlogi priložene listine zadrži in jih po 
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.   
V primeru, da prosilec uveljavlja posamezno kategorijo za 
katero pa ni priložil ustreznega dokazila, bo pozvan k 
dopolnitvi. V kolikor vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.  
 
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.  
  
6. SPLOŠNE DOLOČBE  
  
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter stanovanjske in druge 
razmere prosilcev.  
  
V primeru, da prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan na 
dopolnitev vloge z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki 
v roku ne bodo dopolnjene in vloge oddane po zaključku 
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.  
  
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v 
času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše 
spremembe se ne upoštevajo, razen spremembe glede ožjih 
članov družine prosilca. V dvomu se šteje, da se upoštevajo 
razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.  
  
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, 
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih 
opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.  
 
Po ugotovitvi, da vlagatelj vloge izpolnjuje splošne pogoje, 
bo komisija z ogledom preverila resničnost navedb in 
opravila točkovanje.  
Komisija bo opravila ogled stanovanjskih razmer samo pri 
vlagateljih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in za katere Občina  
Vransko ne razpolaga s podatki o sedanjih stanovanjskih 
razmerah (ogledi ne bodo izvedeni pri prosilcih, ki 
uporabljajo stanovanja v blokih, ki so v upravljanju 
stanovanjskega podjetja SIPRO Žalec in prosilcih, kjer so 
ogledi že bili izvedeni ob priliki oddaje vloge ob predhodnih 
razpisih ter prosilcih, ki bivajo v začasnih zatočiščih kot so 
varne hiše, materinski domovi, zavetišča, ipd.).  
O ogledu stanovanjskih razmer bodo prosilci predhodno 
obveščeni pisno oziroma po telefonu.  
  
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične 
podatke, se njegova vloga ne obravnava in se zavrže.  
  
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe.   
  
Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje 
opredeljene v razpisu uporabljajo določbe Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.  
 
Številka: 352-01/2018 -04                   Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 12. 2018                              Franc Sušnik l. r. 
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2. Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 
občini Vransko v letu 2019 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17 in 21/18 – ZNOrg) Občina Vransko objavlja 
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
J A V N E G A   R A Z P I S A 

za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v občini Vransko v letu 2019 

 
I. 

 
V Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v občini Vransko v letu 2019 (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 80/2018) se doda nova 1. točka, ki se glasi: 
 
»1. Naziv in sedež izvajalca razpisa 
Izvajalec razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko.« 
 
Dosedanje 1. do 7. točka postanejo 2. do 8. točka. 
 

II. 
 
V 3. točki se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»Izvajalci letnega programa športa morajo dodeljena 
sredstva porabiti v letu 2019.« 

 
III. 

 
Prvi stavek prvega odstavka 5. točke se spremeni tako, da 
se glasi: 
»Rok za oddajo vlog je 10. 1. 2019 do 9. ure.« 
 

IV. 
 
Prvi odstavek 6. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»Odpiranje vlog bo dne 10. 1. 2019 izvedla komisija, ki jo bo 
v ta namen imenoval župan.« 
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ocenjevanje in vrednotenje vlog bo komisija izvedla na 
podlagi Meril za vrednotenje in izbor programov športa v 
Občini Vransko za leto 2019, ki jih je Občinski svet Občine 
Vransko potrdil na 26. redni seji dne 9. 10. 2018.«   
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 

V. 
 
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 
 

VI. 
 
Vloge, ki so bile vložene pred objavo teh sprememb in 
dopolnitev javnega razpisa, ostanejo neodprte v veljavi, 
razen v primeru, da jih vlagatelji s pisno zahtevo umaknejo. 
V tem primeru se vloga neodprta vrne vlagatelju.  
 
Vlagatelj, ki je vlogo umaknil, lahko le-to do roka za oddajo 
vlog, tj. do 10. 1. 2019 do 9. ure, nadomesti z novo vlogo. 
 
Številka: 4302-06/2018-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 12. 2018                              Franc Sušnik l. r. 
 

 

J A V N A   N A Z N A N I L A 

3. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Drugih 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko- kratek postopek 

Občina Vransko obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga 
Drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko (v nadaljevanju: SD OPN 2), ki ga je 
izdelala družba Kaliopa, informacijske rešitve, d.o.o., 
Ljubljana. 
 
Predlagane spremembe in dopolnitve se obravnavajo 
skladno s 124. členom Zakona o urejanju prostora 
(ZUrep-2 (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju 
Zakon)) - kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN, 
saj predlagane spremembe ne predstavljajo sprememb 
in dopolnitev OPN, ki vsebinsko ne predstavljajo novega 
določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, 
načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja 
novih prostorskih izvedbenih pogojev. Spremembe in 
dopolnitve se nanašajo na tekstualni del odloka in 
grafične priloge. 
 
1. Kraj in čas javne razgrnitve 
Javna razgrnitev predloga SD OPN 2 bo v času od 3. 1. 
2019 do vključno 18. 1. 2019 potekala v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59. 
Gradivo SD OPN 2 bo javno dostopno tudi na spletni strani 
Občine Vransko: www.vransko.si ter na GIS portalu 
http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=vransko (tematika 
Predlog SD2 OPN). 
 
2. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za 
njihovo posredovanje 
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku SD 
OPN 2 lahko javnost v času javne razgrnitve podaja pisno in 
sicer: 
� v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve - sejna soba 

Občine Vransko, Vransko 59 ali  
� po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 

Vransko - na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani 
občine www.vransko.si 

 
3. Stališča do pripomb 
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih 
zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. 
Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in 
katastrske občine in ne z osebnimi podatki. 
 
Poudarjamo, da bodo skladno s 124. členom Zakona 
obravnavane samo pripombe, ki se nanašajo na očitne 
pisne, računske in tehnične napake. Pripombe in 
predlogi, ki bodo imeli naravo spreminjanja namenske 
rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali 
določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, bodo 
zavrnjeni. 
 
4. Objava 
Javno naznanilo se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Številka: 350-01/2018-31                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 12. 2018                              Franc Sušnik l. r. 

 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Kljub pritožbam Občine Vransko in sosedov je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije 
za okolje, 7. 12. 2018 v ponovnem postopku pod številko 35472-37/2016-29 upravljalcu GLOBAL AVTO, d. o. o.,  
ponovno izdalo okoljevarstveno dovoljenje za razstavljenje izrabljenih vozil in predelavo odpadkov na 
območju propadle firme KIV Vransko. 
Odveč je ponavljati, da dejavnost predelave odpadkov ne sodi v center trga Vransko, ki je za nameček 
zaščiteno kot kulturni spomenik. Temu je pritrdilo tudi več kot 700 podpisnikov peticije, ki pa je pri večini 
naslovnikov žal naletela na gluha ušesa. 
Upam, da bomo s pomočjo našega poslanca in občinskega sveta uspeli razveljaviti to v celoti sporno in 
nesprejemljivo okoljevarstveno dovoljenje.

Franc Sušnik, župan

arso ponovno iZDal okoljevarstveno Dovoljenje Za preDelavo 
oDpaDkov na vranskem

Ker je uspeh reševanja v primeru požara ali drugih nesreč v kraju odvisen od 
števila in usposobljenosti prostovoljnih gasilcev, vabimo vse, ki se želite ak-
tivno udejstvovati na področju zaščite in reševanja, da se pridružite našemu 

društvu. 

Prav tako vabimo tudi vse tiste, ki želite svoj prosti čas posvetiti delu z gasilsko 
mladino, saj je od le-te odvisna požarna varnost občine v prihodnosti.

vabilo 
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KOMEDIJA - SAMO ZA ODRASLE

KULTURNI DOM VRANSKO 
sobota, 29. 12. ob 19:30 

Prodaja vstopnic: EVENTIM, PETROL, POŠTA
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sestava in lastnosti medu 
Med je povsem naravno živilo. Vsebuje okrog 200 raz-
ličnih snovi. Lastnosti in kakovost medu so odvisni od 
izvora nektarja, zrelosti medu, klimatskih pogojev, 
sezone, sestave tal, načina in pogojev pridelave in 
shranjevanja in tudi od čebelarske prakse. Nekatere 
sestavine so posledica zorenja medu, nekatere doda-
jo čebele, izvor nekaterih pa so rastline. Med istega 
botaničnega porekla se razlikuje zaradi klimatskih raz-
lik in različnega geografskega porekla. Že majhne spre-
membe v količini naštetih organskih in rudninskih snovi 
spremenijo barvo, vonj in okus. Od tod potem toliko 
različnih vrst medu, od svetlega do temnega z vsemi 
njihovimi značilnostmi. Od slovenskih medov imajo 
najvišjo antioksidativno učinkovitost hojevi medovi, 
sledijo smrekovi, gozdni, kostanjevi, cvetlični, lipovi in 
nazadnje akacijevi. 
Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih 
čebele nabirajo medičino oz. mano. V Sloveniji so to 
predvsem akacija, lipa, smreka, hrast, kostanj, hoja, olj-
na ogrščica, ajda ... In od tod tudi toliko različnih vrst 
medu: akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, hojev, re-
gratov …  

  
uporaba medu 
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo, 
prav tako pa tudi v živilsko predelovalni industriji kot 
sladilo. Uporabljajo ga tudi zaradi okusa in viskoznosti, 
predvsem pri proizvodih, ki temeljijo na žitaricah.   
Zaradi enkratne sestave se prebava medu pri človeku 
razlikuje od prebave drugih vrst sladkorjev. Med vsebu-
je predvsem enostavne sladkorje, ki jih naše telo lahko 
direktno izkoristi. Če ga primerjamo z belim sladkor-
jem, ima med manjši vpliv na količino glukoze v krvi, in 
to predvsem zaradi visoke vsebnosti fruktoze. 
Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripra-
vi raznovrstnih jedi in napitkov. Za vsak okus lahko kaj 
najdemo. Uporabimo ga lahko za zajtrk, malico, večer-

jo, pa tudi pri pripravi kosila je uporaben. Z medom 
lahko nadomestimo sladkor, ki ga uporabljamo v naši 
prehrani, ali ga uporabimo kot dodatek glavnim jedem. 
Sladkanje čaja z medom je stara navada, z njim pa lahko 
sladkamo tudi kavo, šabeso, ledeni čaj, smutije, limona-
do, mlečni riž, razne kaše, sladoled, sadne solate … Po-
leg tega, da si med zjutraj namažemo na kruh, ga lahko 
dodamo tudi v kosmiče, si pripravimo skutni namaz z 
medom ali namaz z medom in kakavom, kislo smetano 
z medom,  dodamo ga lahko v jogurt ali si pripravimo 
palačinke z medom. Poda se pri pripravi piščančjih, div-
jačinskih in azijskih jedi. Tudi omake, prelivi, marinade 
in zelenjava dobijo z dodatkom medu posebno aromo. 
Nepogrešljiv je seveda pri pripravi slaščic. Uporabimo 
lahko recepte za navadni sladkor, pri tem pa moramo 
upoštevati, da je slajši kot navadni sladkor in da vse-
buje več vode, zato vzamemo malo manj medu, kot 
je predpisanega sladkorja, količino tekočine v receptu 
zmanjšamo za  1/4  teže dodanega sladkorja. Pečemo 
pri malo nižji temperaturi, da preprečimo prekomerno 
porjavitev peciva. Med veže nase vlago, zato ostane 
pecivo z medom dalj časa sveže in se ne drobi tako 
močno. 
Pri pripravi jedi iz medu je potrebno upoštevati tudi 
njegovo aromo. V splošnem je za svetlejše vrste medu 
značilna mila, nežna aroma, temnejše vrste pa imajo 
močnejšo aromo. Zato bomo za slajenje nežnih jedi, 
kjer ne želimo, da prevladuje okus medu, uporabili 
nežen akacijev med, v golaž bomo dodali temen gozd-
ni med, medenemu pecivu pa bo odlično aromo dal 
kostanjev med. Medu pri peki in kuhi ne uporabljamo 
zaradi njegovih zdravilnih lastnosti, ampak predvsem 
zaradi njegove arome. Če je le možno, ga dodamo na 
koncu kuhanja, da ohranimo več sestavin. 
Razlika med belim sladkorjem in medom je več kot 
očitna. V belem sladkorju je le disaharid saharoza, ki se 
razkroji v glukozo in fruktozo, in nič drugega. V medu 
so tudi sladkorji in še druge snovi, skoraj vse, kar vse-
buje in potrebuje človeško telo, zato ima med posebne 
lastnosti, ne samo sladkost. In ne nazadnje: pri proiz-
vodnji sladkorja se uporabljajo različne kemikalije, med 
pa je popolnoma naraven proizvod čebel, ki mu ničesar 
ne dodajamo niti ne odvzemamo, ne vsebuje nobenih 
konzervansov, vsebuje pa antioksidante in deluje proti-
mikrobno. Naša novoletna zaobljuba bi lahko bila bolj 
zdrav način življenje – v vsakdanji prehrani zamenjamo 
med za sladkor. 
Za začetek lahko pripravimo preprost osvežilni in 
krepčilen napitek  – limonado z medom. Iztisnemo sok 
polovice limone, dodamo kozarec tople vode in žlico 
medu ter dobro premešamo. Napitek bo še izdatnejši, 
če ga bomo uživali na tešče.

Andreja Kandolf Borovšak

Zakaj je meD boljši oD slaDkorja?
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Spoštovane občanke 
in občani!

Vesele in blagoslovljene 
božične praznike, 

vse dobro v prihajajočem letu 2019 
ter ponosno praznovanje 

dneva samostojnosti in enotnosti

 vam želimo 
župan, člani občinskega sveta 
in uslužbenci občinske uprave.
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DECEMBER jE ČAS PIROTEhNIKE

December je tudi čas praznovanja, čas, ko okrasimo mesta 
in domove, obiskujemo koncerte, se zabavamo na božičnih 
sejmih ter številnih drugih prireditvah na prostem. To je tudi 
čas, ko nakup in poraba pirotehničnih izdelkov dosežeta 
vrhunec. Dejstvo je, da je pirotehnika lahko zelo nevarna. 
Pokanje je neprijetno ne samo za ljudi, ampak tudi za živali. 
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih 
izdelkov lahko povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, 
raztrganine rok in poškodbe oči. 
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih določa, da je 
za opravljanje dejavnosti proizvodnje ali prometa (promet 
je trgovina, uporaba, izvajanje ognjemetov, ravnanje, 
skladiščenje, priprava eksplozivov na delovišču in uničevanje 
eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov) z eksplozivi ali 
pirotehničnimi izdelki potrebno dovoljenje pristojnega 
organa. 
Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za izdajo dovoljenja 
za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, promet 
z eksplozivi, trgovino s pirotehničnimi izdelki na debelo ter 
dejavnost izvajanja ognjemetov, medtem ko je za izdajo 
dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno 
pristojna upravna enota, kjer se opravlja trgovska dejavnost. 
S prodajo tovrstnih izdelkov se lahko ukvarjajo pravne 
osebe oziroma podjetniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje za 
poslovanje in posebne pogoje, določene v zgoraj navedenem 
zakonu. Prodajni in skladiščni objekti za pirotehnične izdelke 
morajo biti zgrajeni in opremljeni tako, da se zagotavljajo 
varstvo pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi, 
premoženja ter varstvo okolja. S tovrstno dejavnostjo lahko 
pravna oseba začne, ko ji upravna enota izda posebno 
dovoljenje. Na območju Upravne enote Žalec smo izdali 
dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov na sedmih 
prodajnih mestih. 
Za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki 
na drobno je, kot je že zapisano, pristojna upravna enota, 
kjer se opravlja trgovska dejavnost. Prosilec mora za izdajo 
tovrstnega dovoljenja poleg izpolnjene vloge (osnovni 
podatki o pravni osebi oz. podjetniku, naslov poslovalnice 
oz. objekta, kjer naj bi se opravljal promet s pirotehničnimi 

izdelki, ter osebne podatke o odgovornih osebah, te morajo 
biti stare najmanj 18 let, brez zadržkov javnega reda in 
strokovno usposobljene) priložiti tudi načrt ravnanja ob 
nesreči ali drugem izrednem dogodku, izjavo o varnosti z 
oceno tveganja ter pogodbo o varovanju ljudi in premoženja 
s sistemom tehničnega varovanja. 
Zahteve, ki jih morata izpolnjevati prodajno mesto in 
trgovinsko skladišče, so določene z Uredbo o posebnih 
zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični 
izdelki. Upravna enota pred izdajo tovrstnega dovoljenja 
opravi tudi pregled prodajnega mesta prodaje pirotehničnih 
izdelkov. Izdano dovoljenje upravne enote velja, dokler 
imetnik dovoljenja ne spremeni svoje dejavnosti, prostore, 
kjer opravlja dejavnost, ali se statusno preoblikuje. V teh 
primerih mora prodajalec pridobiti novo dovoljenje. 
Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljena 
vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ti so 
podvrženi strožjemu režimu, tako pri prodaji kot pri uporabi. 
Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1 (tipični izdelki te 
kategorije so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, 
pasje bombice, vžigalice s pokom itd.), katerih glavni učinek 
je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba 
pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do vključno 1 . 
januarja. 
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 
2 in 3, katerih glavni učinek je pok (npr. petard), je v Republiki 
Sloveniji prepovedana. 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem 
uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt 
vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa 
nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 
03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si. 
 Želimo vam lepe in varne praznike ter SREČNO 2019.                           

 Simona Stanter, načelnica

Živel je lev, bogastvo je pridobil od ogromne črede oslov. Ker je 
bil bogat, se je odločil, da bo zaposlil menedžerja. Odločil se je za 
medveda, ki je močan in ima avtoriteto. Od njega je pričakoval, 
da bo pridobival verodostojna poročila, da bo njegovo življenje v 
brezdelnosti še lepše. 
Po dolgem času je medved spoznal, da porabi preveč časa za 
poročila, zato je zaposlil tri volkove kot poslovodje. Ti so imeli 
nalogo izdelati skupno poročilo. Da bi volkovi dokazali medvedu, 
kako strokovni in potrebni so, so uvedli nova poročila. Sedaj so 
morali osli poleg svojega dela v popoldanskem času pisati še os-
lovska poročila. Medved je ugotovil, da morala pada, da so rezul-
tati slabi, zato je zaposlil lisico. Ta je zvito iskala rešitev, izvedla 

je ankete, okrogle mize, angažirala zunanje sodelavce, vendar je 
bilo finančno stanje vse slabše. 
Osli so kazali znake velikega nezadovoljstva, saj so bili preobre-
menjeni. 
Lev je spoznal, da dobiček drastično pada, zato je sklical medve-
da, volkove in lisico na sestanek, da se odločijo, kako naprej. 
Na sestanku je bilo odločeno: odpustiti polovico oslov, da se 
zmanjša strošek poslovanja, in zmanjšati plače za 40 odstotkov, 
tako da ostane dobiček.  
Ali vas ta basen na kaj spominja? 

Vlado Rančigaj

basen kar tako

POSLOVILI SO SE
Decembra so se od nas poslovili:

Viktorija - Slavica Plavčak, (1932-2018), Vransko 143
Franc Punčoh, (1931-2018), Čreta 2

Julijana Kosem - Goričanova Julči (1935-2018), Vransko 79
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V občini Vransko, natančneje v naselju Čeplje (po-
leg gostilne Grof), nastaja nova moderno zasnovana 
večstanovanjska soseska Grofice Vransko, kjer bo 
na voljo 49 stanovanj razgibanih tlorisov, s terasami 
in paviljoni. Prve štiri »grofice« (Ana, Barbara, Eliza-
beta in Veronika) bodo zgrajene do konca leta 2019. 
Stanovanjski enoti Elizabeta in Veronika se že gradi-
ta in bosta do konca letošnjega leta pod streho, kar 
ste kot občani občine Vransko verjetno že opazili. 
Gradnja »grofic« Ane in Barbare se bo pričela še le-
tos. 

Zakaj se je investitor odločil za gradnjo na Vran-
skem? 

Občina ponuja odlično kvaliteto življenja z izvrst-
no infrastrukturo – v neposredni bližini so osnov-
na šola, vrtec, trgovina, pošta, zdravstvena ambu-
lanta in športna dvorana. Lokacija ob avtocestnem 
odseku bo stanovalcem omogočila izredno dostop-
nost do delovnih mest v treh največjih slovenskih 
mestih (Ljubljani, Celju in Mariboru). Idealni pogoji 
za rekreacijo in izlete v bližnjo okolico ter številne 
lokalne zanimivosti (muzej motociklov, gasilska 
zbirka, etnološka zbirka, rojstna hiša Schwentnerja 
itd.) bodo omogočili kvalitetno preživljanje proste-
ga časa.  
Kdo je investitor? 

Investitor in idejni vodja projekta je podjetje Me-
jor Invest, d. o. o. – družinsko podjetje s sedežem 
v Ljubljani. Družinski člani imajo skupaj z zunanjimi 
sodelavci dolgoletne izkušnje z nepremičninskimi 
projekti v Sloveniji in tujini, kar je jamstvo, da bo 
projekt poleg ustreznega in profesionalnega voden-
ja tudi visokokvalitetno izpeljan.   
Kdo je izvajalec gradnje? 

Gradbena dela, ki jih izvaja renomirano podjetje z 
dolgoletno tradicijo poslovanja,  Makro5 gradnje, 
d. o. o., iz Kopra, nemoteno potekajo in jih lahko 
tedensko spremljate na naši spletni in FB-strani ali si 
napredek gradnje ogledate v živo. 

Kakšna je finančna struktura in varnost za kupce? 

Poleg investitorja in izvajalcev je ključnega pomena 
za kvalitetno izvedbo in nadzor glavni financer, to je 
Gorenjska banka, s svojo izjemno izkušeno in profe-
sionalno ekipo. Kupcem, ki potrebujejo financiran-
je, ponuja ugodne kreditne pogoje in svetovanje pri 
oblikovanju celotne finančne konstrukcije. 
Kako je občina pripravljena na nove prebivalce? 

Občina zelo aktivno podpira projekt, saj je že pred 
časom zagotovila zadostno število mest tako v 
šoli kot vrtcu, hkrati pa je zagotovila vso potrebno 
moderno infrastrukturo, ki bo zadovoljila še tako 
zahtevne kupce. Župan Franc Sušnik je reden obis-
kovalec gradbišča in okolice. V letu dni bo tako vse 
nared za prihod ene od trgovskih verig, v bližini cen-
tra varne vožnje pa bo preko industrijske cone za-
gotovljeno zadostno število delovnih mest, kar bo 
dvignilo kvaliteto bivanja in še pospešilo razvoj kraja 
in okolice. 
Kakšne so glavne prednosti za kupce? 

Bivanje v osrčju narave, zagotovljena infrastruktu-
ra in odlična dostopnost do največjih mest bosta 
stanovalcem zagotovila visoko kvaliteto bivanja. 
Zaokrožena finančna struktura izgradnje projekta, 
ustrezen nadzor s strani investitorja in banke ter 
kvalitetna gradnja pa kupcem stanovanj zagotavlja-
jo varno naložbo. 
Več informacij o soseski lahko najdete na www.gro-
ficevransko.si ali pokličete na 051 428 511.

soseska GroFice vransko
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V zimskem času smo pogosto izpostavljeni nizkim temperatur-
am ozračja in nizki vlažnosti v notranjih prostorih. To sta dva de-
javnika, ki naši koži pozimi povzročita kar nekaj nevšečnosti, ki jih 
zagotovo pozna vsak od nas. Nenehno menjavanje zunanjega 
hladnega in vlažnega ter notranjega suhega zraka povzroča, da 
postane naša koža suha. Poleg okoljskih sprememb lahko našo 
kožo izsušuje tudi pretirano čiščenje kože z neprimernimi čis-
tilnimi sredstvi ter staranje, pri čemer naša koža izgublja narav-
ne vlažilce, ki so normalno prisotni v koži. 
Kdaj govorimo o suhi koži? 
Verjetno poznate občutek, ko se vam takoj po tuširanju zdi, da vas 
na koži nekaj vleče, mogoče celo srbi. Tu gre za primer suhe kože, 
ko iz nje odstranimo maščobe in naravne vlažilne faktorje. Običajno 
se koža kmalu vrne v normalno stanje. Potem pa je tukaj še zima, ko 
zaradi nenehnih sprememb koža ne more nazaj v normalno stanje 
in imamo vedno občutek suhe kože. Po izgledu je takšna koža ne-
koliko pordela, luščeča in razpokana, na otip groba ter občutimo 
bolečino, srbenje, zbadanje. V koži pride do izgube naravnih vlažil-
nih faktorjev, ki nase vežejo vodo in jo zadržujejo, s čimer uravnava-
jo vlažnost naše kože. 
Kaj storiti? 
Koži moramo pozimi ponuditi posebno nego, predvsem 
preprečiti njeno izsuševanje. Izdelki za nego kože naj vse-
bujejo čim več vlažilnih snovi. Če vaša koža ni mastna ozi-
roma čutite, da krema, ki ste jo nanesli na kožo, ne za-
gotavlja dovolj vlage, se odločite za izdelke, ki poleg vlažilnih ses-
tavin vsebujejo tudi višji delež maščobnih komponent, ki so ključne 

za tvorbo zaščitnega sloja na kožni povrhnjici, s pomočjo katerega 
se zmanjša izguba kožne vlage zaradi izhlapevanja. Tudi če je vaša 
koža mastna, v zimskem času potrebujete nego z več vlažilci, v ta 
namen lahko večkrat uporabite vlažilne maske. 
Pri čiščenju suhe kože uporabljajte izdelke na oljni osnovi oziroma 
mila, bogata z olji. Kožo je po čiščenju potrebno očistiti še s toni-
kom, ki je namenjen negi suhe kože, s katerim s kože odstranimo še 
zadnje ostanke nečistoče in koži spet vrnemo naraven pH. 
Poleg nege same kože moramo poskrbeti tudi za zaščito pred zu-
nanjimi vplivi. Ker je zaradi ogrevanja zrak v prostorih suh in koža 
ne more pridobivati vlage iz okolja, jo začne črpati iz globljih plasti 
kože, s čimer se še dodatno izsušuje. Priporočam, da v prostorih 
uporabljamo vlažilce zraka. 
Najbolj izsuševanju podvrženi deli telesa so obraz in roke, 
ki jim posvečamo tudi največ pozornosti.  Vseeno pa ne 
smemo pozabiti tudi na ostale dele telesa ter jim z nego-
valnimi olji ali losijoni dati ustrezno vlago. 
Pozimi nas sončni žarki ne grejejo tako močno kot poleti, zara-
di česar pozabimo, da nam lahko prav tako škodujejo. Če ste dlje 
časa izpostavljeni soncu (na primer na smučiščih), je nujna uporaba 
primerne zaščite. 
Le s primerno nego kože, s katero jo zaščitimo pred škod-
ljivimi zunanjimi dejavniki in jo hkrati oskrbimo tudi z zadostno ko-
ličino vlage, lahko preprečimo njeno izsuševanje. 

Katja Marn 

neGa koŽe v Zimskem času - poZimi vaša koŽa potrebuje več vlaGe

Dogodki:
V petek, 16. novembra 2018, se je na Polzeli pričel tečaj za gasilce pripravnike, ki se ga 
udeležuje 30 tečajnikov.
V petek, 16. novembra 2018 se je pričel tečaj za pridobivanje bronastih značk »Pre-
prečujmo požare«. V programu za bronasto značko lahko sodelujejo mladi gasilci v 
starosti od 6 do 11 let. Prvi tečaj je potekal od petka do nedelje z zaključkom ter podel-
itvijo značk in diplom.
V soboto, 17. novembra 2018, je v Planinskem domu Brnica potekalo SREČANJE 
MENTORJEV MLADINE GZ ŽALEC. Srečanja se je udeležilo 26 mentorjev iz 11 gasilskih 
društev.
V sredo, 21. novembra 2018, je v dvorani PGD Žalec potekal 1. posvet veteranov in 
veterank Savinjsko šaleške regije. 
Posveta se je udeležilo 80 veteranov iz celotne regije.
V petek, 23. novembra 2018, je v Grižah potekala podelitev listini vsem tečajnikom, ki 
so uspešno zaključili tečaj za višjega gasilca 2018 ter tečaj za strojnika 2018, skupno 
je uspešno zaključilo tečaj za višjega gasilca 28 tečajnikov ter 39 tečajnikov za tečaj 
strojnika. 
V soboto, 24. novembra 2018 je bilo za mladino Gasilske zveze Žalec organizirano 
srečanje mladine GZ Žalec s kopanjem. Srečanje je potekalo v Thermani Laško, ki se 
ga je udeležilo 250 mladih in mentorjev iz 18 gasilskih društev.
V petek, 7. decembra 2018, je potekal drugi tečaj za pridobivan-
je bronastih značk »Preprečujmo požare« za mlade gasilce v staro-
sti od 6 do 11 let. Tečaj je potekal od petka do nedelje z zaključkom ter podelitvijo 
značk in diplom.
V nedeljo, 9. decembra 2018, je v gasilskem domu PGD Andraž nad Polzelo po-
tekala delavnica za bolničarje Gasilske zveze Žalec. Teme delavnice so bile te-
meljni postopki oživljanja odraslih z AED, temeljni postopki oživljanja otrok in 
nujna stanja. Delavnico so izvajali usposobljeni predavatelji oz. inštruktorji, us-
posabljanje je vodil Dorijan Zabukovšek, mag.zn.

mesečno poročilo Gasilske ZveZe Žalec 
meD 15. novembrom in 15. Decembrom 2018

RAZPORED OBČNIH ZBOROV PGD in DATUM 
SKUPŠČINE GASILSKE ZVEZE ŽALEC V LETU 2019
12.1.2019 ob 19.00 Ojstriška vas
12.1.2019 ob 19.00 Gomilsko
12.1.2019 ob 19.00 Ponikva pri Žalcu
12.1.2019 ob 18.00 Vrbje
19.1.2019 ob 18.00 Žalec
19.1.2019 ob 19.00 Drešinja vas
19.1.2019 ob 18.00 Parižlje – Topovlje
19.1.2019 ob 18.00 Tešova
26.1.2019 ob 18.00 Dobrovlje
26.1.2019 ob 18.00 Zabukovica
26.1.2019 ob 19.00 Levec
26.1.2019 ob 19.00 Ločica ob Savinji
  2.2.2019 ob 18.00 Polzela
  2.2.2019 ob 19.00 Grajska vas
  2.2.2019 ob 18.00 Gotovlje
  2.2.2019 ob 19.00 Zavrh pri Galiciji
  9.2.2019 ob 19.00 Dobriša vas – Petrovče
  9.2.2019 ob 18.00 Griže
  9.2.2019 ob 19.00 Ločica pri Vranskem
  9.2.2019 ob 19.00 Trnava
16.2.2019 ob 19.00 Kasaze – Liboje
16.2.2019 ob 18.00 Letuš
16.2.2019 ob 19.00 Loke
16.2.2019 ob 19.00 Prekopa – Čeplje - Stopnik
23.2.2019 ob 18.00 Vransko
23.2.2019 ob 18.00 Andraž nad Polzelo
23.2.2019 ob 19.00 Ložnica
23.2.2019 ob 18.00 Velika Pirešica 
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Letos mineva natančno sto let od smrti Ivana Cankarja. 
Ob tej priložnosti je Televizija Slovenija posnela dokumen-
tarno-igrani film o njegovem življenju in delu. Nedavno so 
ga ustvarjalci javnosti predstavili na Vranskem, saj je bila 
Schwentnerjeva hiša s svojo edinstveno opremo pomemb-
na kulisa filma. 

Scenarist in režiser filma Amir Muratović pravi, da so osred-
njo pozornost namenili Cankarjevemu skoraj desetletnemu 
življenju in delu na Dunaju, ki velja za obdobje, ki je v prim-
erjavi z njegovim otroštvom mnogokrat kar malo zapos-
tavljeno. »Poskušali smo ga prikazati nekoliko drugačnega 
od njegove stereotipne podobe, ki se je o njem oblikovala 
v javnosti. V resnici je bil večni optimist. Bil je pozoren lju-
bimec, družaben in izjemno inteligenten,« pojasni Mura-
tović, ki ga je pot na Vransko zanesla povsem po naključju. 

Za Schwentnerjevo hišo je izvedel na festivalu otroških fil-
mov, kjer so učenci z Vranskega v svoj film vključili tudi ne-
kaj posnetkov te znane vranske hiše, ki je Muratovića zara-
di edinstvene avtentične notranje opreme takoj očarala. 
»S scenografom in z direktorjem fotografije smo si jo odšli 
pogledat in ugotovili, da se je v njej ustavil čas. Ne le da je 
ohranjeno vso pohištvo, tudi predmeti v omarah so še vsi. 
To je to, kar potrebujemo, sem si rekel.« Hiša z vso opremo 
je bila zato kot nalašč za snemanje prizorov Cankarjevega 
domovanja na Dunaju. 

Dokumentarno-igrani film traja uro in pol, od tega je skoraj 
polovica igranih in animiranih prizorov, preostanek so doku-
mentarna pojasnila Cankarjevih poznavalcev, ki razkrivajo 
prezrte plati pisateljevega dela. Televizija Slovenija ga je pre-
mierno predvajala 11. decembra na prvem programu. To je 
natančno na stoto obletnico Cankarjeve smrti.

 T. Tavčar

schwentnerjeva hiša priZorišče  
Filma o cankarju

Filmski prizor, posnet v Schwentnerjevi hiši.

Božič »v sopranu in harfi«
Na praznik svetih treh kraljev vas Kulturno 

društvo Vransko vabi, da skupaj zaužijemo še 
zadnje zdihljaje tokratnega božičnega vzdušja.

Vljudno vabljeni
6. 1. 2019 ob 18.00

v cerkev sv. Mihaela na Vranskem,
kjer nas bosta s prečudovitimi harmonijami v 

svet božičnih glasbenih uspešnic popeljali 
Andreja Zakonjšek Krt in Urška Križnik Zupan.

Vstop prost.
Veselimo se snidenja z vami!

  2.3.2019 ob 18.00 Braslovče
  2.3.2019 ob 18.00 Arja vas
  2.3.2019 ob 19.00 Kapla-Pondor
  2.3.2019 ob 18.00 Šempeter v SD
29. 3. 2019 - 64. SKUPŠČINA GZ ŽALEC
nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 13 intervencij, ki so skupno trajale 12 ur in 35 minut. Na-
jdaljša intervencija je trajala dve uri in 55 minut, najkrajša pa 20 
minut.
statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 9 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasil-
cev, v GPO Polzela so imeli eno intervencijo, v GPO Braslovče 
so imeli tri intervencije, medtem ko GPO Tabor in GPO Vransko 
intervencij nista imeli.

Tadej Zupan, 
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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DATUM PRIREDITEV KRAj ORGANIZATOR

21. 12. 2018 
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)

29. 12. 2018
19.30

Satirična komedija
RAZOČARANA GOSPODINjA PRI SEKSOLOGU Kulturni dom Vransko Zavod »Zimske urice«

31. 12. 2018
8.00 SILVESTRSKI POhOD zbor na Avtobusni postaji Vransko Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

6. 1. 2019
18.00

BOŽIČ »V SOPRANU IN hARFI«
Andreja Zakonjšek Krt, sopran

Urška Križnik Zupan, harfa
cerkev sv. Mihaela Kulturno društvo Vransko

(070 958 455)

8. 1. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENjE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

12. 1. 2019
10.00

Otroški abonma
PETER PAN Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298, 041 919 829)

12. 1. 2019
19.00

Komedija
DOhODNINA Kulturni dom Vransko Društvo Fran Govekar Ig

17. 1. 2019
7.00-10.00 KRVODAjALSKA AKCIjA Kulturni dom Vransko OO RK Vransko

19. 1. 2019
19.30

Gledališki abonma 
FENIKS

ko opeka zagori
Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298, 041 919 829)

22. 1. 2018
10.00 BRALNO DRUŽENjE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

22. 1. 2018 
18.00 PRAVLjIČNA URA S POUSTVARjANjEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
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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 


