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številka 154
Vransko, 29. 3. 2019
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, KD Vrani Vransko, PGD Vransko, LIvRA Vransko, 
Župnijska Karitas Vransko, ČZS, Zveza paraplegikov Slovenije, 
Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčar, Darko Naraglav, Joco 
Vrankar, Štefan Jošt, Saša Križnik

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 26. 4. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 4. 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
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Z županom Občine Vransko sva obiskala Direkcijo za ces-
te, kjer naju je sprejela namestnica direktorja Ljiljana Her-
ga s svojo ekipo. 

Pogovorjali smo se o državni cesti R2-447 Ločica-Šentru-
pert. 

Dobila sva zagotovilo, da bo še letos narejen prehod za 
pešce v Brodeh, obnovila se bo cesta Čeplje-Prekopa in 
Prekopa-Kapla ter da se bo začela gradnja obeh mostov 
v Brodeh. Ob svojem predhodnem obisku sem na direkciji 
že opozoril, danes pa še enkrat opomnil na vse pogostej-
še zapore avtoceste in posledično povečanje prometa 
na državni cesti. Direkcija bo predlagala rešitev za lažje 
vključevanja v promet iz trga Vransko. Obstaja možnost 
začasnega rondoja, s katerim bi se krajani lažje vključevali 
v promet. Pobudi bodo poslali na Dars.

Vesel sem odziva in dobrega sodelovanja z direkcijo.

Aleksander Reberšek

OBISK NA DIREKCIJI ZA CESTE

Skupaj z župani Spodnje Savinjske doline sem bil na 
konstruktivnem sestanku pri ministru za okolje in pro-
stor Juretu Lebnu. Dogovorili smo prve pomembne ope-
rativne korake v smeri realizacije zagotavljanja nujno 
potrebne poplavne varnosti na območju celotne Spod-
nje Savinjske doline.

Aleksander Reberšek

ZA VEČJO POPLAVNO VARNOST
SPODNJE SAVINJSKE DOLINE

V nedeljo, 24. februarja, so ob 11. uri za en teden prevzeli 
oblast na Vranskem Vranski generali Vranarji in  sprejeli 
Odlok o preoblikovanju Občinske uprave Občine Vransko 
v intendantsko službo generalštaba Vranskega genera-
lata. Na sobotnem  karnevalu 2. marca pa so pričakovali 
izvirne maske od blizu in daleč. 

Slovesnost ob prevzemu oblasti je bila pred občinsko 
stavbo Občine Vransko, kjer je zbrane nagovoril general 
Vranarjev, poslanec Aleksander Reberšek. Slovesnosti se 

je udeležil tudi predsednik vlade Marjan Šarec, ključ pa 
je generalu predal župan Franc Sušnik. Poleg generalov 
Vranarjev so  prevzem oblasti popestrili Kurenti dva tisoč 
iz Velenja, ki sicer izhajajo s Ptuja, prijatelji iz Vira, godba 
iz Prebolda, številni Vranšani, ki so prišli po drugi nedelj-
ski maši. Tako so še bolj slovesno zaznamovali prevzem 
oblasti za teden dni, saj prav te dni mineva natanko šest-
deset let, odkar Vranšani organizirano pripravljajo to naj-
večje pustno dogajanje v Spodnji Savinjski dolini, katere-
ga osrednji pustni liki so generali Vranarji. 

Prvo pustno dogajanje na Vranskem je leta 1959 organi-
zirala tamkajšnja ljudska tehnika na čelu z domačinom 
Vladom Rančigajem, ki ima pri tem največ zaslug.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ob koncu je Aleksander Reberšek, ki je na čelu generalov 
Vranarjev,  predstavil še nekaj sklepov, ki jih je v skladu s 
pustnim statutom izoblikoval  generalni štab: 
• Kdor na Vranskem ni za pusta, naj izseli se do avgusta. 

• Vsi lokali na Vranskem so v času vlade generalov odpr-
ti 24 ur. 

• Stopnja alkohola zaradi prazničnosti dovoljena 0,8. 

 60 LET  PUSTNEGA DOGAJANJA NA VRANSKEM, PREVZEM PUSTNE OBLASTI
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• Vse kelnarice morajo biti pomanjkljivo oblečene, toči-
ti morajo čez rob. 

• Generalom se streže brezplačno. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pustne povorke se je vsako leto udeležilo več ljudi, osred-
nje mesto na njem pa je pripadlo generalom Vranarjem. 
Ideja zanje se je na podlagi lokalne legende o vranah in 
strateško pomembni legi Vranskega, ki so jo v zgodovini 
varovali vojaki, porodila prav Rančigaju. Generali Vrana-
rji, na čelu katerih je zadnjih nekaj let poslanec Aleksan-
der Reberešek, so tudi letos poskrbeli za bogat nagradni 
sklad, zato so v soboto, 2. marca, na Vranskem pričakovali 
izvirne skupinske maske od blizu in daleč.  

T. Tavčar

Vranski pustni karneval je letos praznoval 
60 let. Odvijal se je na pustno soboto v 
trgu Vransko. V nedeljo pred karnevalom 
so oblast na Vranskem prevzeli Vranski ge-
nerali Vranarji, ki so sprejeli pustni zako-
nik, veljaven do pustnega torka. Generali so 
v tednu pred karnevalom opravili številne 
službene poti, saj so morali napolniti prazno 
blagajno. Obiskali so  župane in sodelavce 
spodnjesavinjskih občin, podjetnike, gostin-
ske lokale ... Poslovno darilo ob obisku so 
bili seveda krofi. Na pustni petek so počiva-
li, da so nabrali moči za osrednji dogodek – 
sobotni karneval, ki je točno ob 14.01 krenil 
na pot. Najprej so se v sprevodu predstavili 
otroci vrtca in OŠ Vransko-Tabor. Telefone 
in podobne naprave so zamenjale družabne 
igre, v katere so se prelevili. 

Poleg otrok se je v karnevalu predstavilo 17 
skupin oziroma različnih mask. Na čelu po-
vorke so bili generali Vranarji, ki so strumno 
korakali do osrednjega prizorišča po ritmih 
pihalnega orkestra. Maske so bile domiselne 
in zanimive, pohvalno pa je tudi to, da ni 
bilo političnih mask. Vransko so na pustno 
soboto obiskali praljudje, Egipčani, Vikingi, 
vitezi, med vrane so se pomešale sove, na 

60 LET VRANSKEGA PUSTNEGA KARNEVALA
plano sta pokukala krtka, potapljači, ki so čistili morje, so izvlekli na 
površje tudi meduze. Na Vranskem se je ustavila poslovalnica s polj-
skim kebabom Poliš Brodwaj kebab, ki je konkurirala Mesninam dežele 
Gotov'lske. Ko to tamo peva so na avtobus za Beograd sprejeli nekaj 
domačinov, za opravljeno delo podnevi in zabavo zvečer so poskrbele 
Vranske ženičke – dobre p(t)ičke. Seveda ni manjkal župan, iz povsem 
drugega sveta so prišli še Asterix in Obelix ter Batman in Catwoman. 

Pestro dogajanje ni zmotilo niti Ločiških bajatlonk, ki so po hitrem teku 
tudi v tarče streljale brezhibno. Za dobre piškote in duhovni pridih so 
poskrbeli Hare Krišna, kurenti pa so kot zadnji z zvonci in s pokanjem 
zagotovo pregnali zimo iz naših krajev. Med vsemi je uspešno krmaril, 
naredil kaj mimo pustnega zakonika in dobro naštudiral generale Fran-
ci Podbrežnik - Solčavski. Rezultate je bilo lažje dočakati ob vižah Ve-
selih Savinjčanov. Karneval si je ogledalo več kot 2000 obiskovalcev. 

Zmagali so PRALJUDJE, drugo nagrado so prejeli EGIPČANI, tretje so 
bile LOČIŠKE BAJATLONKE. Vse maske so bile nagrajene, sponzorjem 
in vsem, ki so kakor koli pomagali pri izvedbi šestdesetega Vranskega 
pustnega karnevala, se organizator Klub mladih Vransko v sodelovanju 
z ZKTŠ Vransko in Občino Vransko lepo zahvaljuje in kliče na svidenje 
naslednje leto.

Pustna vrana
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Avto-moto zveza Slovenije že tretje leto 
zapored organizira izbor Najboljši za vola-
nom, s katerim bo Slovenija maja letos do-
bila najboljšo mlado voznico in najboljšega 
mladega voznika. AMZS in partnerji izbora 
so letošnje novosti in podrobnosti  pred-
stavili na novinarski konferenci v torek, 19. 
februarja, v AMZS Centru varne vožnje na 
Vranskem.

V prvi fazi izbora, od 14. februarja do 17. 
marca 2019, AMZS vabi mlade voznike in 
voznice do 24. leta starosti, da opravijo test 
oziroma preizkus znanja na www.najbolj-
sizavolanom.si. Test vključuje poznavanje 
cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, 
avtomobilizma in avtomobila. Najboljših 50 
reševalcev in najboljših 50 reševalk spletne-
ga preizkusa bo AMZS povabil v AMZS Cen-
ter varne vožnje na Vranskem, kjer se bodo v 
polfinalih, ki bodo 5. in 6. aprila 2019, pomeri-
li v najrazličnejših spretnostnih in vozniških 
preizkušnjah. Najboljši bodo postali finalisti 
in finalistke izbora. Ti se bodo 9. maja 2019 
preizkusili še v finalnem tekmovanju. Finalis-
ti in finalistke, še posebej pa zmagovalec in 
zmagovalka, bodo postali mladi ambasador-
ji in ambasadorke varne vožnje. 

IZBOR ZA NAJBOLJŠEGA MLADEGA VOZNIKA IN VOZNICO SLOVENIJE SE JE ZAČEL
AMZS izbor organizira v sodelovanju s Policijo, Rdečim križem Slovenije, 
Javno agencijo RS za varnost prometa, ob medijski podpori Vala 202 in 
pokroviteljev: Zavarovalnica Sava, Summit motors Ljubljana (zastopnik 
vozil Ford), Continental, Radenska, Petrol, Telekom Slovenije, Garmin Slo-
venija in L'Occitane Slovenija (uradni dobavitelj Stillmark, d. o. o.). 

Na začetku je zbrane nagovoril generalni sekretar Avto-moto zveze Slo-
venije France Kmetič, ki se je vsem partnerjem zahvalil za njihov prispevek 
k uspešnosti izbora Najboljši za volanom in povedal, da je interes za izved-
bo takšnega tekmovanja tudi v tujini, zato AMZS upa, da bo ta projekt že 

Zgodilo se je ...
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Kot že nekaj let smo na ZKTŠ Vransko pričeli leto z eno-
dnevnimi smučarskimi izleti v tujini. 

Tudi tokrat smo v sodelovanju s turistično agencijo in 
prevozi Vrankar odpeljali avtobuse smučarjev na eno-
dnevna smučanja. 

Prvo smučanje je bilo 12. 1. 2019 na Mokrinah/Nassfeld, ka-
mor se je odpeljalo kar 65 smučarjev. Drugega februarja 
smo imeli načrtovano smučanje v Turracher Höhe, vendar 
nam je slabo vreme preprečilo načrte. Odpadlo smučan-
je smo nadomestili 16. 2. 2019 s smučanjem na Osojščici/
Gerlitzen, kjer smo imeli čudovito smuko. Ker so vse do-
bre stvari tri, smo prvič organizirali smučanje na nedel-
jo, 3. marca. Ob peti uri smo se odpravili proti smučišču 
Turracher Höhe. Sončno vreme, odlično pripravljene pro-
ge … Kaj bi si še lahko želeli! 

Vsakokrat smo veseli, da vidimo ob koncu smučarskega 
izleta nasmeh na obrazu, dobro voljo in da smo skupnega 
mišljenja, da drugo leto smučarske izlete ponovimo.

ZKTŠ Vransko

USPEŠNA SMUČARSKA SEZONA

letos nadgradil ter organiziral izbor na mednarodni ravni, v 
sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi pod okril-
jem mednarodne avtomobilistične zveze FIA. 

Svoje izkušnje in vlogo ambasadorja varne vožnje je  pred-
stavil lanski zmagovalec Klemen Pongračič, ki je sicer 
sodeloval že v izboru leta 2017, ko se je njegova pot za-
ustavila v polfinalu. »To, da si dober voznik, ne pomeni le, 
kako hitro si upaš peljati v ovinek. Vožnja je velika odgovo-
rnost in zanjo potrebuješ veliko znanja. Prepričan sem, da 
sem k razmišljanju o varni vožnji spodbudil mnoge vrstnike, 
zagotovo pa vse tiste, ki so se kdaj peljali z mano.« Pove-
dal je, da se je v izbor prijavil skupaj s prijatelji, predvsem 
zato, ker je v tem videl priložnost voziti nove avtomobile in 
se česa novega naučiti ter da bi na ta način preizkusil same-

ga sebe. Ob tem pa dodal: »Mladi smo glede vožnje precej 
samozavesti. Tečaj varne vožnje za mlade voznike je zago-
tovo precej pripomogel k naši varnosti, saj lahko v varnem 
okolju poligona ugotovimo, kako se avto obnaša v kritičnih 
situacijah. Tudi zato se je v zadnjih letih ozaveščenost o var-
ni vožnji med nami povečala. Menim, da mladi vozniki ni-
smo takšen problem. Problem so tisti vozniki, ki zase misli-
jo, da so najboljši.«                

Matjaž Leskovar iz Sektorja prometne policije je izpostavil, 
da kljub izboljšanju prometne varnosti v zadnjih letih 
mladi vozniki (med 18. in 24. letom) ostajajo kategorija 
udeležencev v prometu, ki ji je treba posvečati več pozor-
nosti.

T. T.

V letošnjem letu je s svojim delo-
vanjem pričela Turistična kmetija 
Adamc v Prekopi pri Vranskem. Pod 
okriljem mladega in perspektivne-
ga Žana Jošta in njegove družine 
se je v petek, 1. marca 2019, zgodil 
prvi, torej otvoritveni dogodek pod 
naslovom I. gastronomsko doživetje 
na kmetiji Adamc z Urošem Klincem 
(Nejka in Uroš Klinec, Plešivo), na 
katerem so predstavili svojo vizijo. 

V prihodnje bo mogoče pri Adamc 
prenočiti v kar 5 apartmajih z unikat-
nim imenom in seveda unikatno 
zgodbo, pripravlja pa se veliko za-
nimivih kulinaričnih dogodkov.

Saša Križnik

TURISTIČNA KMETIJA ADAMC – PREKOPA 



8 Zgodilo se je ...

Število starostnikov narašča, s tem pa tudi potrebe po 
pomoči in negi. Ko le-te presežejo zmožnosti svojcev ter 
družine za skrb v domačem okolju, je potrebno pomoč 
poiskati drugje. Ko se to zgodi, se tako svojci kot sta-
rostniki obrnejo na uporabo socialnovarstvenih storitev. 
Veliko jih ostaja doma, kjer s pomočjo družine, socialne 
mreže ter storitve pomoči na domu lahko dobijo pomoč 
in podporo, da je življenje doma čim dlje omogočeno. 
Vendar pa je tudi storitev pomoči na domu velikokrat pre-
malo, saj uporabniki potrebujejo več nege ter celodnevno 
varstvo. Ostane možnost institucionalnega varstva, kjer 
pa so kapacitete pogosto zapolnjene, čakalne vrste so 
dolge, predvsem pa je to precejšnji finančni zalogaj tako 
za starostnike kot tudi za družinske člane, ki so prav tako 
zavezanci za plačilo. 

Zaradi dviga plač zaposlenim v javnem sektorju se je s 1. 1. 
2019 zvišala tako cena oskrbe v institucionalnem varstvu 
kot cena storitve pomoči na domu. Dodatno zvišanje cen 
pa prihaja tudi s 1. 3. 2019 z usklajevanjem cen socialno-
varstvenih storitev. Ker se pogosto zgodi, da uporabniki 
storitev in tudi njihovi zavezanci za plačilo nimajo sred-
stev za kritje stroškov, je ena izmed možnosti oprostitev 
plačila, ki jo z vlogo uveljavljate na pristojnem Centru za 
socialno delo. Zato je pomembno, da lahko že tukaj do-
bite osnovne informacije. 

Oprostitve pri plačilu socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na dom 

Center za socialno delo odloča na podlagi zahteve upra-
vičenca o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve. Obči-
na financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % 
k ceni storitve; lahko pa določi tudi dodatne oprostitve 
pri plačilu stroškov za pomoč na domu. Postopek ugotav-
ljanja in odločanja o oprostitvi plačila storitve vodi center 
za socialno delo, ko mora v postopku ugotoviti, kakšen je 
finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih družinskih 
članov, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih dolžni preživljati. Kadar upravičenec sam ni 
plačilno sposoben, se ugotavlja, ali so plačilno sposobni 
njegovi družinski člani, saj so sicer oni zavezani k doplači-
lu storitve. Kadar uporabnik (sam ali skupaj z družinskimi 
člani) ni plačilno sposoben, storitev v celoti ali deloma 
plačuje občina, kjer ima uporabnik stalno prebivališče. Če 
je uporabnik lastnik nepremičnine, se mu z zaznambo pre-
povedi odtujitve in obremenitve v korist občine, ki prev-
zame zanj plačilo storitve, prepove odtujiti in obremeniti 
nepremičnino. Zaznamba se vpiše v zemljiško knjigo.

Oprostitve pri plačilu socialnovarstvene storitve insti-
tucionalnega varstva 

Občina financira stroške storitev v zavodih za odrasle, 
kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali 
v celoti oproščen plačila, določi pa lahko tudi dodatne 
oprostitve. Postopek ugotavljanja in odločanja o oprostit-
vi plačila storitve vodi center za socialno delo. V postopku 
mora ugotoviti, kakšen je finančni položaj uporabnika in 
njegovih ožjih družinskih članov, ki so ga po zakonu o za-
konski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati. Ka-
dar upravičenec sam ni plačilno sposoben, se ugotavlja, ali 
so plačilno sposobni njegovi družinski člani, saj so oni za-
vezani k doplačilu storitve. Kadar uporabnik (sam ali sku-
paj z družinskimi člani) ni plačilno sposoben, storitev v 
celoti ali deloma plačuje občina, kjer ima uporabnik stal-
no prebivališče. Če je uporabnik lastnik nepremičnine, se 
mu z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v ko-
rist občine, ki prevzame zanj plačilo te storitve, prepove 
odtujiti in obremeniti nepremičnino. Zaznamba se vpiše v 
zemljiško knjigo. 

Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 
št. 36/04, in spremembe); Uredba o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, 
št. 110/04, in spremembe).

Jerneja Lakovšek, socialna delavka

OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
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SPOMINI BODO LEPI
Štirideset let je prihajal na naša dvorišča. Vrsto let z mope-
dom, nato z avtomobilom, nazadnje s t. i. »papamobilom«. 
Ko zagledamo le-tega, še vedno pričakujemo, da v njem sedi 
Štefan Pečovnik. A Štefan že dva meseca uživa v zasluženem 
pokoju, vesel, da ni treba zjutraj tako zgodaj vstati. Dan, ko 
sva opravila intervju, mu bo za vedno ostal v spominu. Ne 
domišljam si, da zaradi intervjuja, pač pa je tisti dan nekaj 
minut pred mojim prihodom dobil odločbo, da je res upoko-
jenec. Nekaj ur zatem pa je postal še dedek. Naj v obeh vlogah 
uživa še veliko let.

Kako je v pokoju? 

Danes sem dobil odločbo. Poštar je ravnokar odšel. V poko-
ju je v redu, saj lahko več kot uro spim dlje. 

Od kod navdušenje za poštarja? 

Doma je zmanjkalo dela, no, ne dobesedno, saj dela nikoli 
ne zmanjka. Ena stvar, ki sem si jo zamislil, »je šla po gobe«. 
V Brodeh sem želel imeti kurjo farmo, a zaradi avtoceste 
nismo dobili gradbenega dovoljenja. Na Vranskem se je 
ponudila priložnost, saj je v tistem času odhajal poštar na 
drugo delo. Pogoj je bila osnovna šola. Pozanimal sem se pri 
takratni upravnici, Golavškovi Darinki, in v nekaj dneh vse 
uredil. 

Ste od vsega začetka delali na Vranskem? 

Polnih štirideset let. Po odsluženi vojaščini sem nekaj časa 
delal doma na kmetiji, nato pa vso delovno dobo na Pošti 
Vransko. 

V tem času ste se selili v nove poslovne prostore, zamenja-
lo pa se je tudi nekaj sodelavcev.   

V mojem času smo se selili samo enkrat, iz Cukalove hiše v 
Osetovo. V Cukalovi hiši je bilo tesno, posebno na začetku, 
ko smo bili vsi v enem prostoru. Ko se je telefonska cen-
trala prestavila v zgornji del trga, je bilo bolje. Pred leti pa 

smo zaradi distribucijskega centra dobili dodatne prostore 
na sedanji lokaciji. Če bi pokrivali samo Vransko, bi prostori 
zadoščali, tako pa so priključili Tabor, Gomilsko, kasneje še 
Motnik in Trojane. Širitev je bila dobra s stališča, da se nam 
ni bilo treba nikamor seliti, da je pošta odprta vsak dan ves 
dan, kar je prednost za občane. 

Kaj pa sodelavci? Včasih ste se verjetno bolj družili? 

Najprej sva bila sama s Stankom. Dobro sva se razumela, 
držal pa se je bolj zase. Ko je prišel Marko, se je druženje 
zelo okrepilo. Po službi sva se družila ob kakšnem pivu, 
včasih se je pa tudi zavleklo. Vedno je rad pomagal, tudi 
doma, če sem ga prosil. Dokler sva bila sama z Markom, ni 
bilo težav, tudi z upravnicami sva se dobro razumela. Ob 
morebitnih težavah smo se pogovorili in naslednje jutro je 
bilo vse pozabljeno. Tudi s fanti, ki so se nam pridružili v zad-
njem obdobju, smo se razumeli. 

Včasih je bilo zanimanje za ta poklic veliko. Zadnje čase 
v medijih pogosto zasledimo, da se zaradi pomanjkanja 
delovne sile daljša delovnik poštnih uslužbencev, da jih 
»uvažamo« iz držav bivše Jugoslavije. Zgodi se, da poštarje 
srečujemo na terenu še po tretji uri. Je res to postal tako 
zahteven poklic?  

Na začetku si naredil tisto službo, pa je bilo. Po desetih, 
petnajstih letih, če govorim o svoji delovni dobi, se je veliko 
spremenilo. Pošte je bilo precej več, zato je bilo potrebno 
delati dlje. Ja, delovnik se je podaljšal. Zadnja leta je ogrom-
no reklam, dostava zjutraj je kasnejša, pa še starejši si in 
malo počasnejši – vse to je vplivalo na zamik. Kasnejša do-
stava je tudi ob večjih praznikih, ko je pošte več. Ne vem 
pa, zakaj se mladi ne odločajo za ta poklic, čeprav je toliko 
brezposelnih. Morda so vzrok vremenske razmere, katerim 
si izpostavljen, premajhne plače. Z leti se navadiš, s kolegi 
nismo nikoli tarnali. 

Kako to, da zvečer odpeljejo vso pošto v Maribor, tudi če 
so naslovniki iz istega kraja? 

Takšna je organizacija dela. Če je čas, se lahko pošta za 
Vransko izloči. Problem je, da časa ni. V Mariboru vse sorti-
rajo stroji, le težje berljive naslove izločijo v ročno deljenje. 
To pa dobimo naslednje jutro pomešano in sami sortiramo. 

Občanom je poznano delo poštarjev na terenu, kaj pa 
počnete pred in po terenu? 

Zjutraj dobimo ogromno pošte, ker nas je veliko in pokri-
vamo veliko območje. Delo je razdeljeno, eni delijo pošto 
po »potovniku«, tako kot se pelješ, eni pišejo pakete … 
Pomembno je, da je čim hitreje opravljeno. Sami razvrstimo 
tudi pošto, ki so jo naprave v Mariboru izločile. 

Se je povečalo tudi teritorialno območje na poštarja?  

V trgu Vransko pokriva poštar več kot štiristo gospodinj-
stev. Marko in Aleš, ki pokrivata hribe, imata manj gospo-
dinjstev, ker so daljše razdalje. Z oddaljevanjem od Vranske-
ga se čas porablja na poti, npr. do Vivada, Lesarja se voziš 
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deset minut. Če spregovoriš nekaj besed, deset minut ni 
dovolj. Le za dve hiši. 

Se je s pojavom elektronskih medijev zmanjšala količina 
klasične pošte? 

Število pisem se je zmanjšalo, več pa je reklam. 

Je veliko nabiralnikov opremljenih z nalepko »brez 
reklame«? 

Ni tako hudo. Ljudje jih imajo kar radi, spremljajo različne 
akcije, starejši gledajo slike. 

In tudi če so samo reklame, se je potrebno peljati vsak dan 
k vsaki hiši, še tako oddaljeni? 

Seveda, tega se je treba dosledno držati. Reklama je kot 
pismo, vezane so na datum – danes prineseš, jutri je akcija. 
Zadnji dve leti ob torkih in petkih ni reklam. Zgodilo se je, da 
sem se zastonj zapeljal h kakšni hiši. Potem pa te pričakajo 
na dvorišču z besedami: »A nimaš nič?« Pa sem samo rekel: 
»Nič, kar tako sem prišel pogledat.« 

Kar nekaj let je že od tega, ko so postali obvezni poštni 
nabiralniki. Je pokritost z njimi v naši občini 100-odstotna? 

Skoraj. Je pa ponekod vprašljiva kvaliteta. Tu in tam je še 
kakšna cev ali lesena škatla. Na začetku smo opozarjali, 
sčasoma pa nehaš sitnariti. S pojavom nabiralnikov se je 
delo poštarjev olajšalo, ni bilo treba vsakič z motorja. Os-
novni namen pa je lažje izročanje pisem in predvsem zaščita 
– pred vremenskimi razmerami in odtujitvijo. 

Zakaj Pošta ne dostavlja več nekaterih časopisov? Je to 
odločitev Pošte ali časopisnih hiš? 

Po moje so se za to odločile časopisne hiše. Po hribih še ved-
no nosijo poštarji. Časopisnim hišam je v interesu, da ljudje 
prej berejo. Na Vranskem v trgu začnemo raznašati ob 8. 
uri, končamo ob 12. Njihovi raznašalci dostavijo časopise na 
vse naslove do 6., najkasneje 7. ure. 

Ko prideš na pošto, imaš občutek, da si prišel v samopos-
trežno trgovino, saj so na policah sveče, kozmetika, slad-
karije, čistila, manjkajo samo še sendviči. Ponekod poštarji 
tarnajo, da hodijo na teren s prodajnimi katalogi. Človek 
ima občutek, da se z osnovno dejavnostjo ukvarjate še naj-
manj. Kaj menite o tej razširjeni ponudbi?  

O tem odločajo drugi. Na začetku moje poklicne poti so bile 
samo srečke. Nekaj časa je bilo zaželeno prodati čim več. 
Sedaj je dovolj dela z drugimi stvarmi, tako da s tem nismo 
obremenjeni. Odbitkov pri plači ni bilo, bi pa bil ob veliki 
prodaji dodatek. Tu in tam sem prodal kakšno srečko ali 
sveče, drugega pa že ne. S prodajo nisem bil obremenjen, 
saj sem poštar, ne trgovec. Več možnosti za prodajo imajo 
tisti z avtomobilom, ker lahko s sabo peljejo več stvari. 

Naslovniki se včasih v nedogled izmikajo prejemu t. i. ne-
zaželene pošte, tako da izročitev marsikje opravijo detek-
tivi. Kakšne so vaše izkušnje?  

Držati se je treba pravil, so pa različne izkušnje. Če človek 
ni dosegljiv, pač ne izročiš. Se je zgodilo, da sem pismo iz-

ročil nadomestni osebi, polnoletni, a ni bilo prav – s stališča 
prejemnika. Najhuje je, ko se doma ne morejo zmeniti. Z iz-
kušnjami spoznaš, da v teh primerih pošto izročaš izključno 
naslovniku, če ne, napišeš obvestilo in je zadeva urejena. 
Očitki ti pridejo na ušesa, direktnih konfliktov niti ni bilo. 
Nasploh nisem imel veliko tovrstnih primerov. So pa to eni 
in isti ljudje. Na Vranskem je tega res zelo malo, drugod ima-
jo več teh težav. Če so mi povedali, sem se opravičil in ni bilo 
težav. 

Posodablja se tudi vozni park poštarjev. Danes vas otroci 
poznajo po t. i. »papamobilu«, poštarja na kolesu ne po-
znajo. Katera so bila vaša prevozna sredstva? 

Sam se s kolesom nisem vozil. Začel sem z mopedom. »Pa-
pamobil« je v bistvu električen avto oz. štirikolesnik. Najprej 
sem se ga bal. Bil sem najstarejši, neroden. Nato sem bil ve-
sel, saj je boljši kot motor – pod streho si, stabilen je, ni ga 
potrebno postavljati na noge, brez torbe bi lahko bil. Sam 
sem do konca vztrajal s torbo, mlajši je nimajo več. Daljše 
razdalje danes opravljajo z avtomobili. 

Kaj pa opravki s policijo? 

To je problem vsakega posameznika. Opozorilo za čelado 
sem dobil, plačal kazni pa nisem nikoli. Treba se je držati 
pravil, saj škodiš samo sebi. Tudi piti ne smeš, čeprav ljud-
je ponudijo. Spomnim se, ko sem prvič raznašal pokojnino, 
sta me v Prekopi Ivan in Polda čakala za mizo s steklenico 
in tremi kozarci. To je bilo presenečenje. Rekla sta: »Tako 
je, tako boš nama nosil penzijo.« Smejal sem se. Tudi pihali 
smo, ne samo policistom, tudi v službi so varnostniki oprav-
ljali nenapovedane kontrole. 

Delo na terenu je izpostavljeno vremenskih razmeram. Je 
težje v vročini ali na mrazu? 

Pozimi je bolje s »papamobilom« kot z motorjem. Poleti je 
bila čelada res zoprna, sploh v trgu, ne rečem na poti proti 
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Čepljam, Prekopi. Oblačila so bila kvalitetna, problem v dež-
ju je bila torba. Včasih sem jo zaščitil s folijo. 

Poštarji ste včasih nosili tudi pokojnine. Ste bili obremen-
jeni zaradi velike količine denarja in morebitnih nepridi-
pravov? 

Ne, čeprav so se napadi marsikje zgodili. Danes poštar nima 
denarja, da bi se ga splačalo napasti, včasih pa so bile ko-
ličine res velike. 

So bili prejemniki radodarni?  

O, napitnina je bila. Je pa bil na začetku prisoten strah, da se 
boš zmotil pri štetju. Včasih si se res. 

So imeli ljudje, zlasti starejši, želje, da jim dostavite tudi kaj 
iz trgovine ali prenesete kakšno novicu znancu? 

O, tudi. Tega nismo počeli, razen izjemoma. Spomnim se 
edino Rokove Julke, ki je imela včasih željo, da ji prinesem 
kakšno stvar iz trgovine, ko je bila ta še v Prekopi. Če nisem 
pozabil, sem ji res nesel. Če ne, je bilo pa tudi v redu. 

Poštar je bil včasih verjetno edina duša, ki je prišla k hiši. 
Starejšim ljudem ste bili mnogokrat edini svetel žarek, da 
so z nekom poklepetali. Je danes še tako? 

Veliko je takih, ki bi govorili. Ampak ni časa. Toliko vljuden 
si, da spregovoriš nekaj besed, nato moraš naprej. Včasih 
je bilo drugače, sam sem kje tudi plinsko jeklenko zamenjal, 
popisal števec, če sami niso videli. Zamudil si se par minut 
in naredil uslugo. Če imajo potrebe, te danes počakajo pri 
nabiralniku. Za plačilo kakšne položnice in podobno. 

Kaj pa bližnja srečanja s psi? 

Tudi ta so bila, pa raztrgane hlače. Na Vranskem sem enkrat 
doživel hujši ugriz ovčarja, tako da sem tisti dan prenehal z 
delom in odšel naravnost v bolnišnico, kjer so me oskrbe-
li. Drugih hujših primerov ni bilo. Nekaj časa si potem bolj 
pozoren, nato pa pozabiš. Ta pes je bil res hud, takrat je bil 
napadalen še do lastnika. »Papamobila« so se malo bali in 
so zato bolj lajali. 

Kako pa držijo verzi iz znane pesmi Poštar zvoni samo 
dvakrat? 

(Se zamisli in nasmeji.) 

Poštarju verjetno ni težko dostaviti lastnih ljubezenskih 
pisem, še znamke ni potrebno kupiti? 

O, to pa. Tega pa danes ni več. Si takoj vedel, katera pisma 
so bila ljubezenska, ko so bila lepo okrašena. Teh pisem je 
bilo včasih res veliko. 

Mislila sem na lastna pisma. 

Marsikaj se je dogajalo v mladosti. 

So vas kdaj srbeli prsti oz. ste si želeli videti, kaj piše v njih? 

Kakšne kartice ni bil greh prebrati, ker ni bila zaprta, moral 
si pa biti tiho. Pisma pa nikdar. Tega sem se res držal, moraš 
biti pošten. 

Kaj pa nespodobna povabila ali morda bolje rečeno priča-

kovanja? So vas gospe kdaj pričakale še posebej lepo ure-
jene? 

O, marsikatere so bile kar lepo urejene. Marsikaj doživiš, res. 

Spomini bodo lepi. 

Bodo, bodo. Res. V toliko letih doživiš marsikaj. Vsega pa 
farani ne smejo vedeti. 

Katere so prednosti in slabosti dela v domačem kraju? 

Poznavanje ljudi in terena sta prednost. Na začetku moje 
kariere je bil Stanko zaradi operacije dlje časa odsoten, 
takrat sem pokrival dva rajona. Res mi je bilo lažje zaradi 
domačega terena. Danes precej menjujejo poštarje po kra-
jih, meni niso v štiridesetih letih nikoli omenili premestitve. 
Mladi se bolj znajdejo. Je pa med dopusti zato lažje. Ravno 
v delu na terenu je prednost tega poklica. Zjutraj sta dve uri 
priprav v zaprtih prostorih, nato pa si svoboden, uživaš zu-
naj. Delaš. Doživiš kaj lepega, naletiš na koline, dobiš malico 
in koline. To se še danes dogaja na deželi. 

Se po dveh mesecih po zadnjem delovnem dnevu tudi sami 
razveselite poštarja? Kaj jim sporočate iz pokoja? 

Naj kar vztrajajo, potem pa se bodo imeli luštno, kot se 
imam jaz sedaj. 

V začetku marca je bil na Vranskem rop pošte. Vas je novica 
šokirala, ste imeli tudi sami podobno izkušnjo? 

Nisem mogel verjeti, da se bo to kdaj zgodilo na Vranskem. 
Zdaj ko sem šel, se pa je. Hudo mi je za punce, ki so to 
doživele. To je po moje hud šok, ki bo ostal za vedno, sploh 
če jim je grozil s pištolo. Tega verjetno nikoli ne pozabiš, je 
bila le grožnja. 

Kako bi vi odreagirali – bi se branili ali takoj izročili denar? 

To so na izobraževanjih redno poudarjali, naj brez pomis-
lekov izročimo denar in se ne poskušamo braniti. V smislu 
vzemi in pojdi. V času raznašanja pokojnin, česar je zdaj zelo 
malo, si pa zavarovan. 

Kateri dogodek v štiridesetletni karieri se vam je najbolj 
vtisnil v spomin? 

Ne vem, kaj bi izpostavil. Izkušnja, ki je res ne bi rad več 
doživel in je nikomur ne privoščim, je bila prometna nes-
reča. Takrat sem bil z avtom na poti proti Zajasovniku. To je 
bila slaba izkušnja, lepih je bilo pa veliko. 

Bi šli še enkrat po isti poti? 

Verjetno, ni mi bilo hudo, rad sem to delal. 

Kurja farma je pozabljena. 

Imel sem se lepo. Priženil sem se na gmajno, tako da sem 
v popoldanskem času delal na kmetiji. Kot poštar sem 
se imel v vranski fari res lepo. Kako so bili ljudje z mano 
zadovoljni, pa ne vem. Nikoli mi nihče ni ničesar očital, 
sam pa tudi nisem povzročal konfliktov. Tudi vse šefice 
so bile v redu, vedno smo se razumeli. Lepe spomine 
imam, želim si samo, da bi še nekaj časa užival v pokoju.

Tanja Goropevšek
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V APRILU NAPOVEDUJEMO IN VABIMO:
• torek, 2. in 16. april 2019, ob 10. uri: Bralno druženje  s stanovalci Našega doma 
• sreda, 17. 4. 2019, ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma: Mali Savinjčani beremo, zaključek 
• torek, 23. april 2019, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem  

Vabljeni!

NAJVIŠJI VRHOVI CELIN, PREDSTAVITEV 
KNJIGE VIKIJA GROŠLJA 
V petek, 15. marca 2019, smo v Občinski knjižnici Vransko gostili 
vrhunskega alpinista, gorskega reševalca, gorskega vodnika 
in športnega pedagoga Vikija Grošlja, ki se je kot prvi Slovenec 
povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov. Predstavitev je 
Grošelj pričel na Turncu, svojem domačem kraju, nato pa je 
pripoved svojega življenja, v katerem sta ga vedno vodili vprašanji, 
kaj je tisto najvišje in kaj je tam zdaj, kronološko peljal prek Mont 
Blanca, Kilimandžara, Aconcague, Denalija, Kosciuska, Everesta in 
Elbrusa na Vinson, najvišji vrh Antarktike, in jo simbolično sklenil 
na še enem “vrhu sveta”, na severnem polu. 

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• King, S.: Revolveraš 
• Fisher, T.: Preračunljivka 
• Debevc, M.:  Sporočila tvoje duše 
• Follet, K.: Svet brez konca, 2. knjiga 
• Kawakami, H.: Aktovka 
• Bach, T.: Otok kamelij 
• Bucay, J.: Najlepše pravljice, da se bolje spoznamo 
• Kleypas, L.: Izbira srca 

• Enoch, S.: Vojvodove pregrehe 
• Anžič, J. in dr.: Ko otrok zboli za rakom 

MLADINA
• Teller, J.: Vse 
• Meadowa, D.: Tonja, safirna vila 
• Green, J.: The fault in our stars; Will Grayson; 
• An abundance of Katherines 
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Otroci se učijo jezika ob 
poslušanju pripovedovanja li-
terarnih besedil, ob poslušan-
ju branja odraslih, s pripove-
dovanjem, opisovanjem, ob 
rabi jezika v dramatizacijah, 
izmišljanju pesmic, v prav-
ljicah, ugankah, besednih igrah 
itn. Pomembno je zbliževanje 
s knjigo in tudi navajanje na 
rabo knjige. 

V vrtcu otroci veliko prebirajo 
knjige, se ob njih pogovarjajo, 
si širijo besedni zaklad. Odrasli 
veliko beremo, pripoveduje-
mo zgodbe otrokom na raz-

MIŠKO KNJIŽKO NA OBISKU

lične načine. Še posebej pa so otroci veseli, če jim zgodbo 
približa tudi druga oseba. Imeli smo to priložnost, da smo 
v našo skupino povabili knjižničarko, go. Ido, babico dek-
lice iz naše skupine. Z veseljem se je odzvala našemu po-
vabilu in nas obiskala v vrtcu. S sabo je imela veliko vrečo, v 
njej pa so se skrivale zanimive knjige, lutke in seveda Miško 
Knjižko, ki so se ga otroci še posebej razveselili. Ga. Ida nam 

je povedala veliko zanimivosti o svojem poklicu. Na prijeten 
način je otrokom približala zgodbe, pesmice, knjižne junake. 
Otrokom je povedala tudi zgodbo o rokavički. Z velikim zani-
manjem so ji prisluhnili. Otroci so dobili za darilo majčke. Ge. 
Idi se zahvaljujemo za dinamično urico pravljice. 

Otroci sk. 3–4 let s Simono Kopitar in Barbiko Skok

V četrtek, 14. februarja  2019, smo se Lucija Klemen, Tjaša 
Marko in Jana Semprimožnik iz 9. a, Taja Majcen Štrajhar in 
Nadja Žuna iz 8. b, Nika Homšak Godler, Andrea Ježovnik in 
Lucija Remic iz 7. a ter mentorici  Polona Učakar in  Mojca 
Zavasnik odpravile v Ljubljano v Pionirski dom – Center za 
kulturo mladih na zaključno prireditev s podelitvijo priznanj 
literarnega natečaja Bodi pisatelj 2019. Učenke smo kratke 
zgodbe pisale v angleščini ali slovenščini ali pa kar v obeh 
jezikih. 

Na rezultate smo vse nestrpno čakale. Najprej je Nadja Žuna 
prejela priznanje za posebno omembo za svojo kratko zgod-
bo v slovenščini z naslovom Obljuba. Nato je Jana Sempri-
možnik prejela priznanje za posebno omembo za svojo krat-
ko zgodbo v angleščini z naslovom See you later. 

Obeh priznanj smo bile zelo vesele. Po končani prireditvi je 
najprej sledilo skupinsko fotografiranje nagrajencev, nato 
smo se vse učenke in obe mentorici udeležile izredno za-
nimivih izobraževalnih delavnic. Vabimo tudi ostale učence, 

da naslednje leto kaj ustvarijo. Vsem sodelujočim iskrene 
čestitke!

Mojca Zavasnik

LITERARNI NATEČAJ BODI PISATELJ 2019

Z ERASMUS+ V AZIJI
V času šolskih počitnic, od 16. do 23. 2. 2019, smo se tri 
učiteljice in ravnateljica Majda Pikl udeležile projektnega 
sestanka v Turčiji. Projekt Erasmus+, ABC IGRE je namen-
jen otrokom od vrtca do četrtega razreda ter njihovim 
vzgojiteljem in učiteljicam. Namen projekta je predvsem 
spoznati inovativne metode poučevanja vsebin preko 
igre, povezovanje evropskih učiteljev in primerjava izo-
braževalnih praks. Omenjeno je ena najboljših metod ras-
ti učiteljevih kompetenc, hkrati pa tudi otroci pridobivajo 
znanje in širino  o različnih kulturah, državah in jezikih. 

V majhni šoli v velikem mestu Darica (200.000 prebivalcev), 
ki leži pravzaprav že na azijski celini, a je vseeno zelo ev-
ropsko, smo učiteljice poučevale turške učence v sloven-
skem jeziku. Predstavile smo jim našo kulturo, Slovenijo, 
Vransko in našo šolo. Spoznale smo, da pri poučevanju 
jezik ni nepremostljiva ovira. Turški učenci so nam preko 
dramatizacije, ki je ena od metod poučevanja v tem pro-
jektu, dodobra predstavili svojo kulturo ter značilnosti 
vseh sedmih pokrajin velike Turčije. Udeležencem pro-
jekta so inovativne metode poučevanja matematike, ma-
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PUST SLASTNIH UST
V pustnem času je veliko običajev. Ohranjamo 
jih verjetno tudi zaradi radoživega časa. Pre-
ganjanje zime z maskami je zabavno. Zago-
tovo pa zimo preženejo tudi slastne dobrote 
iz kuhinje naših babic. Krof je spremljevalec 
vsake maškare in s pustom gresta vedno sku-
paj. Kaj pa slastne miške in krhki flancati? Ti 
so nastajali na našem krožku. Razdelili smo 
se v tri skupine in po receptu zamesili testo 
za miške in za flancate. Medtem ko je testo 
počivalo, smo si zapisali recept. Prav vsak si je 
lahko ocvrl svojo miško in flancat. Zlato rume-
no ocvrte smo malce ohladili, jih rahlo posuli 
s sladkorjem v prahu in z velikim užitkom po-
jedli.

Mentorici: Nataša Pečovnik in Maja Jerman

terinščine in tujega jezika turški 
kolegi predstavili v svojih razre-
dih. Za naše dobro počutje so po-
leg učencev in učiteljev skrbeli še 
starši šolarjev. Vsak dan so mame 
posameznega razreda pripravile 
obilno kosilo s tradicionalnimi jed-
mi in doma narejenimi sladicami. 
Na vsakem koraku nas je sprem-
ljala nepogrešljiva pijača – turški 
čaj. Mimogrede, tudi Turki rečejo 
čaju čaj. Nam priljubljena  in znana 
turška kava je za njihovo kulturo 
namreč prej redkost kot običaj. 
V petek po pouku smo projekt-
no delo zaključili. Pred šolo Jusuf 
Savas smo se zbrali skupaj z otro-
ki vrtca, z učenci in zaposlenimi. 
Vsak petek je dvig zastave in petje 
himne zaključek delovnega tedna. 
Metode, ki smo jih spoznale na obi-
sku, bomo izvajali pri pouku, svoje 
obogateno znanje pa predajale na-

prej med učitelji, nato pa še otrokom. Po nove izkušnje odpotujemo že meseca 
maja v mesto Münchengladbach v Nemčiji.

VRTEC KOT SESTAVLJANKA NA PUSTNEM KARNEVALU
Letos je Vrtec Vransko na karnevalu sodeloval 
s skupinsko masko. Izpod rok malih ustvarjal-
cev so nastali različni koščki sestavljanke. Ves 
teden smo rezali, slikali, lepili in se zabavali. 
K sodelovanju smo povabili tudi starše in kar 
nekaj si jih je nadelo naš pustni kostum ter se 
skupaj s svojim otrokom pridružilo pustni po-
vorki. To nas še posebej veseli, saj nam je pod-
pora in sodelovanje staršev zelo pomembna.

Mateja Remic

Maja Jerman
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Nismo potrebovali kovčkov in vozovnic 
za avtobus, le v vrtec je bilo treba priti. 
Obiskala nas je namreč Anna, mami naše 
Maje, ki je rojena na Poljskem. Na zem-
ljevidu smo si ogledali, kje je ta država. 
Spoznali smo zastavo in grb ter glavno 
mesto Poljske. Ogledali smo si tudi fo-
tografije znanih osebnosti, značilnih jedi 
in znamenitosti Poljske. Otroci so bili nav-
dušeni nad poljsko pesmico, ki sta nam jo 
zapeli Maja in njena mami. 

Sodelovanje med vrtcem in starši je 
pomemben vidik kakovosti predšolske 
vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko 
prispeva k ustreznemu dopolnjevan-
ju družinske in institucionalne vzgoje. 
Namen obiska staršev iz drugih držav je 
spoznati druge kulture in jezike.  Izhaja-
mo iz kurikuluma, upoštevajoč načela 
različnosti in multikulturalizma na ravni 
izbora vsebin, dejavnosti in materialov, 
ki naj otrokom omogočajo izkušnje in 
spoznanja o različnosti sveta. 

Gospe Anni se zahvaljujemo za njen čas 
in obisk. 

POTOVANJE NA POLJSKO

PROMETNA VARNOST
Eden izmed ciljev, ki si ga zastavimo v letnem de-
lovnem načrtu s področja prometne vzgoje, je siste-
matično, strokovno pristopiti k vzgoji otrok na po-
dročju prometne vzgoje ter jih varno vključevati v 
promet, hkrati pa otroke navajati na odgovoren, spošt-
ljiv odnos do udeležencev v prometu, ob pridobiva-
nju znanj in razvijanju pojmov, povezanih s prometom. 

Tako smo se na povabilo staršev našega otroka Timoteja 
odpravili na pot proti centru varne vožnje AMZS na Vran-

sko. Tam nas je pričakala maskota AMZS-ja Anja in nas lepo 
pozdravila. V učilnici smo spoznali, kako pravilno ravna-
ti v prometu ter kako poskrbimo za prometno varnost. 

Kasneje smo se vozili z električnimi avtomobili ter motorji. 

Ekipi AMZS se zahvaljujemo za gostoljubje, saj ste nam 
pričarali prav poseben dan, poln doživetij in lepih izkušenj. 

Otroci skupin 5–6 let z Brigito, Matejo, Majo in Katjo 

Otroci skupine 5–6 let z Majo in Katjo
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Dovolj zaužite tekočine ob športni dejavnosti je ključno za 
dobro počutje in zdravje. Zato se običajno planinci na pla-
ninskem pohodu radi okrepčamo s toplim zeliščnim čajem, 
zraven pa spada lahka malica v obliki sendviča, sadja ali 
podobnega prigrizka. Ker se šolski planinci redko podamo 
na pot do kakšne planinske koče, smo za pestro malico 
poskrbeli kar sami, in to v naravi. 

V soboto zjutraj, 9. 3. 
2019, smo izpred šole 
krenili člani planin-
skega krožka. Skozi 
trg Vransko nas je pot 
vodila mimo naravne 
plezalne stene in skozi 
gozdiček mimo Briš na 
Tešovo. Med potjo smo 
se ustavljali ob spo-
mladanskih rastlinah in 

jih spoznavali. Večjo pozornost smo namenili telohu in jetrni-
ku, ki sta strupeni rastlini in neprimerni za zaužitje, posebej 
pa smo si ogledali zdravilne rastline, ki jih nabiramo za čaj. 
Tako smo si med potjo nabrali navadni pljučnik, trobentice 
in vijolice. Kasneje smo se ustavili na robu gozda, kjer smo 
nabrali še liste gozdnih jagod, regrat in trpotec. Iz teh zelišč 
smo si skuhali odličen čaj. Poleg malice iz nahrbtnika pa smo 

si pripravili še zdravo osvežilno solato. Nabrali in očistili smo 
regrat, skuhali jajca, nabrali še nekaj trobentic in vijolic in vse 
skupaj zmešali v spomladansko solato. Za tiste, ki kuhanih 
jajčk ne jedo, smo jih nekaj še spekli. 

Pomlad nas je resnično razveselila s toplejšimi sončnimi žar-
ki. Preživljanje prostega časa v naravi in na soncu je izredno 
pomembno za dobro počutje. Spodbujajmo otroke in se po-
trudimo čim večkrat obiskati gozd in travnik. 

Mentorici: Maja Jerman in Nataša Pečovnik

PLANINCI, ZELIŠČNI ČAJ IN REGRATOVA SOLATA Z JAJČKO   

Na Osnovni šoli Vransko-Tabor že tretje leto poteka čebe-
larski krožek. Vodi ga g. Ludvik Kranjc, član in blagajnik Če-
belarskega društva Vransko. Letos redno obiskuje srečan-
ja 8 mlajših in 8 starejših učencev. Učenci na srečanjih 
obravnavajo zgodovino čebelarstva, domovanje čebel, 
čebelje pridelke, telesno sestavo čebele, zbijajo okvirčke 
za satnice in napeljujejo žice z vstavljanjem satnic, izde-
lujejo okraske iz čebeljega voska, obravnavajo medovite 
rastline, spoznavajo poslikavo panjskih končnic, si ogleda-
jo čebelnjak. V naslednjih mesecih pa se bomo lotili točen-
ja in okušanja medu, obiskali bomo tudi čebelarski muzej 
v Veržeju. Želimo si nasaditi medovita drevesa in posejati 
medovite cvetlice ter postaviti preprosto čebelarsko učno 

pot. Sredi meseca marca smo se odpravili v Celje na sejem 
ApiSlovenija, kjer smo obiskali delavnice izdelave hranil-
nika, rož, slike iz semen ter voščilnice z voskom. Ogledali 
smo si vrste čebelnjakov in panjev, zgodovino čebelarstva 
ter pokusili različne vrste medu in izdelke iz medu. Srečali 
smo medeno kraljico in raziskovali stojnice. Učenci so se 
na sejmu zelo zabavali, pošteno so se posladkali, nabrali 
so si različnih zloženk in izdelkov. Za konec smo obiskali 
še stojnico Ekovrtca Tabor, ki je svojo stojnico predstavljal 
na sejmu Altermed. 

Somentorica čebelarskega krožka: Nataša Pečovnik

ŠOLSKI ČEBELARJI OBISKALI SEJEM APISLOVENIJA
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V četrtek, 14. 3. 2019, ob 17. uri se je v Športni dvorani 
Vransko odvijala materinska proslava Pod materinim 
srcem. Udeležilo se jo je res lepo število staršev in ostalih 
gledalcev. Marsikoga je prireditev ganila do solz, saj je bila 
izvedena s pristnostjo in predanostjo. 

Pri ustvarjanju smo sodelovali s Petro Kačičnik Škof iz 
Večgeneracijskega centra Planet generacij UPI Žalec in z 
domom Svetega Rafaela. Člani obeh organizacij so prispe-
vali k vsebini proslave. Zahvala torej Anamariji Bogataj, 
Zofiji Goršek in Lilijani Koban ter nastopajočima mamica-
ma Sanji Samotorčan in Aleksandri Škoflek. 

Na odru so se predstavili:
• 1. a in 1. b z mentoricami Klavdijo Kropec, Lejlo Jahje-

fendić in Bredo Čvan, 
• 2. a in 2. b z mentoricama Marjeto Terbovšek in Na-

tašo Pečovnik, 
• 3. a in 3. b z mentoricama Polono Vodičar in Danico 

Kaluža, 
• 4. a in mentorica Danijela Jeršič, 
• 5. a in mentorica Mateja Jeler ter 
• 5. b z mentorico Tino Žličar, ki so pripravili likovno raz-

stavo, ki sedaj krasi avlo šole. 

Zahvaljujemo se Beti Reberšek, Davidu Brezovniku in Lu-
ciji Verdelj za vodenje prireditve ter Zoji Zuka in Jani Sem-
primožnik za lep nastop. Hvala članom krožka prostovolj-
no delo za plesno točko in tehnično pomoč, otroškemu 
pevskemu zboru z Danijelo Jeršič in Polono Miklavc Že-
bovec ter starejšemu otroškemu pevskemu zboru z Vanjo 
Govek. Za odlično predstavo in ansambelsko igro o Mo-
jci Pokrajculji se zahvaljujemo Maji Laznik in Vanji Govek 
ter vsem nastopajočim učencem. Hvala Katji Brezovnik za 
snemanje in fotografiranje. Posebna zahvala gre Jožetu 
Toplaku, ki je poskrbel za brezhibno ozvočenje in potek 
prireditve, hišniku Martinu Reberšku za pripravo dvorane 
in scene ter Gašperju Orehovcu in Luku Pečovniku za po-
moč pri pospravljanju dvorane. S svojo požrtvovalnostjo 
nam vedno priskočijo na pomoč tudi naše čistilke. Hvala 
vsem učencem in njihovim razrednikom ter Zvonki Cencelj 
za izdelavo origami srčkov. 

Sodelovanje, medsebojna pomoč in pridne roke obrodijo 
sadove. Verjamemo, da smo razveselili številna mamina 
srca. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in nas podprli s svojo 
prisotnostjo. 

Mirjana Kelavič in Nataša Pečovnik

MATERINSKA PROSLAVA »POD MATERINIM SRCEM«
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Vransko, 29. marec 2019                                                 Številka 84/2019 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil 
in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine 
Vransko 
 

RAZPISI 
 
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v Občini Vransko v letu 2019 

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode na območju Občine Vransko v letu 2019 
 
 

A K T I 

1. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko 

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. 
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 
– ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05 in 93/15) in 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 
in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 1. izredni seji 
dne 26. 2. 2019 sprejel 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 

počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine 
Vransko 

1. člen 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
Občine Vransko, objavljen v Uradnih objavah Občine 
Vransko, št. 78/2018 se spremeni v 1. členu, in sicer:  
 
»Cene programov predšolske vzgoje v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko znašajo mesečno na otroka:  

Program 6 do 9 ur in vsi obroki 
prehrane 

 

za otroke 1. starostnega obdobja  
(1 do 3 let) 

441,05 EUR 

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

411,78 EUR 

 
Cene veljajo od 1. 3. 2019.« 

 
 

2. člen 
 
Ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko št. 75/2018) ostanejo nespremenjene.  

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«, uporablja pa se od 1. 3. 2019. 
 
 
Številka:  6020-01/2019                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 2. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 
 

R A Z P I S I 

2. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v Občini Vransko v letu 2019 
 
Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
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objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2019 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 72/2017) objavlja 

 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 

naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo  
v Občini Vransko v letu 2019 

 
 
1. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in 
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo na območju Občine Vransko v letu 2019. 
 
2. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali 
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 
2019 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016 
Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom). 
 
3. Upravičenci 
 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo: 
 

- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni 
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja; 

- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni 
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja. 

 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo 
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna 
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
 
4. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV.  
 
Izgradnja hišnega priključka ni upravičen strošek. 
 
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni 
stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino 
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim 
Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09) 
odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na 
javno kanalizacijsko omrežje. 
 

Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV.  
 
Izgradnja hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen 
strošek. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
5. Pogoji za sofinanciranje 
 
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 
 

- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima 
opremlja, morata biti postavljena na območju občine 
Vransko; 

- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, 
mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s 
področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno 
dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje); 

- investitor za MKČN ali hišno črpališče mora biti lastnik 
zemljišča, kjer se gradi MKČN ali hišno črpališče, 
oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi; 

-  lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu GJS; 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti 
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca 
GJS; 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno 
pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS. 

 
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 
 

- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 
stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru 
večstanovanjskega objekta ali objekta z več 
gospodarskimi enotami) postavili skupno MKČN ali 
črpališče, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN ali črpališča, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN ali črpališča ter sklenjeno pogodbo med 
upravljavcem in uporabniki; 

- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali 
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih 
enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več 
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno 
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov, s katerim 
določijo skupnega zastopnika, ki v njihovem imenu 
poda skupno vlogo za dodelitev sredstev; 

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno 
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se 
dodeljujejo po Pravilniku o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 62/2016) le enkrat; 

- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za 
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more 
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega 
črpališča; 

- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz 
drugih javnih virov; 

- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko 
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska 
enota predstavlja eno stanovanje. 
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6. Način in višina sofinanciranja 
 
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na 
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2019.  
V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je 
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2019, se le-te 
uvrstijo v proračunsko leto 2020. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 
EUR. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih 
enot, je do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar ne 
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00 
EUR za vsako naslednjo enoto. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega 
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR. 
 
7. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 29. 11. 2019.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč 
2019«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov 
vlagatelja. 
 
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo 
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko 
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo 
upravičencu izplačana dodeljena sredstva. 
 
9. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V 
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 

spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta: 
obcina.vransko@vransko.si) 
 
Številka: 4302-02/2019                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 3. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

3. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode na območju Občine Vransko v letu 2019 

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 20. in 32. člena Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 14/2011), 7. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 72/2017) objavlja 
 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode  

na območju Občine Vransko v letu 2019 
 
 
1. Predmet razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v 
zasebni lasti na območju Občine Vransko, ki jih občani 
gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve 
oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s 
pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.  
 
Predmet sofinanciranja so naslednje investicije: 
 

  investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah; 
  investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, 
objektov in naprav; 

  investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za 
izboljšanje kvalitete vode. 

 
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi 
priključki in priključevanjem objektov na omrežje. 
 
2. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
 
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode 
so fizične osebe, ki: 
 

  so lastniki zasebnih vodovodov; 
  samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo; 
  njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju Občine 
Vransko; 

  nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno 
omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih 
območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih 
programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter 
s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij; 

  imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s 
predpisi zahtevan; 

  so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po 
predpisih o vodah; 
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objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2019 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 72/2017) objavlja 

 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 

naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo  
v Občini Vransko v letu 2019 

 
 
1. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in 
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo na območju Občine Vransko v letu 2019. 
 
2. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali 
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 
2019 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016 
Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom). 
 
3. Upravičenci 
 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo: 
 

- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni 
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja; 

- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni 
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja. 

 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo 
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna 
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
 
4. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV.  
 
Izgradnja hišnega priključka ni upravičen strošek. 
 
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni 
stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino 
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim 
Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09) 
odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na 
javno kanalizacijsko omrežje. 
 

Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV.  
 
Izgradnja hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen 
strošek. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
5. Pogoji za sofinanciranje 
 
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 
 

- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima 
opremlja, morata biti postavljena na območju občine 
Vransko; 

- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, 
mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s 
področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno 
dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje); 

- investitor za MKČN ali hišno črpališče mora biti lastnik 
zemljišča, kjer se gradi MKČN ali hišno črpališče, 
oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi; 

-  lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu GJS; 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti 
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca 
GJS; 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno 
pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS. 

 
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 
 

- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 
stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru 
večstanovanjskega objekta ali objekta z več 
gospodarskimi enotami) postavili skupno MKČN ali 
črpališče, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN ali črpališča, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN ali črpališča ter sklenjeno pogodbo med 
upravljavcem in uporabniki; 

- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali 
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih 
enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več 
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno 
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov, s katerim 
določijo skupnega zastopnika, ki v njihovem imenu 
poda skupno vlogo za dodelitev sredstev; 

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno 
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se 
dodeljujejo po Pravilniku o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 62/2016) le enkrat; 

- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za 
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more 
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega 
črpališča; 

- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz 
drugih javnih virov; 

- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko 
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska 
enota predstavlja eno stanovanje. 
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  v preteklih 7 letih za isti vodovod niso pridobili sredstev 
sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko. 

 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2019 na razpolago 
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom). 
 
4. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, 
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški 
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave 
dotrajanih cevovodov itd. vključno z DDV. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
5. Način in višina sofinanciranja 
 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 EUR na investicijo. 
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih 
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
Občine Vransko za leto 2019.  
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, 
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2019, ne bodo 
dodelila v letu 2019, se bodo sredstva dodelila v letu 2020 iz 
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2020. 
 
6. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 29. 11. 2019.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov 2019«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden 
naslov vlagatelja. 
 
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: 
 

  kopijo vodnega dovoljenja; 
  poročilo oz. opis izvedene investicije; 
  dokazila o zaključku investicije (projektna 
dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije …); 

  originalne račune; 
  dokazila o plačilu računov. 

 
7. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z 
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec 
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na 
podlagi katere bodo upravičencu izplačana dodeljena 
nepovratna sredstva. 
 
 

8. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.  
 
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
9. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta: 
obcina.vransko@vransko.si) 
 
 
Številka: 4302-03/2019                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 3. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Gasilci z operativnimi vajami vzdržujemo in pridobivamo potrebno znan-
je in veščine za posredovanje na intervencijah. Vse pogosteje se namreč 
soočamo z naravnimi in tehničnimi nesrečami, zato smo temu namenili 
operativno vajo v mesecu februarju. 

Tudi najboljša oprema sama po sebi ni dovolj, potrebno jo je znati tudi 
uporabiti. Tako smo se člani seznanjali z uporabo vitel na gasilskih vozi-
lih, žičnega potega, vzvodne dvigalke, pozornost pa smo namenili tudi 
varnemu delu z motorno žago. Najtežji del vaje je bilo zahtevno podiran-
je dreves s pomočjo vitle, saj so drevesa rasla v neposredni bližini stre-
he gasilskega doma, kar predstavlja velik približek resničnim situacijam 
reševanja.  

Ker se zavedamo, da je nenehno usposabljanje ključno za učinkovi-
to posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč, v našem društvu 
tovrstne vaje izvajamo vsak mesec. Poleg tega pa se člani redno udeležu-
jemo različnih usposabljanj za specialnosti, ki jih organizira Gasilska zveza 
Slovenije. 

Tudi vi vabljeni k pristopu v naše operativne vrste. 

Operativa PGD Vransko

FEBRUARSKA OPERATIVNA VAJA PGD VRANSKO

Iz življenja društev
URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 84/2019 – 29. 3. 2019 
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  v preteklih 7 letih za isti vodovod niso pridobili sredstev 
sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko. 

 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2019 na razpolago 
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom). 
 
4. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, 
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški 
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave 
dotrajanih cevovodov itd. vključno z DDV. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
5. Način in višina sofinanciranja 
 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 EUR na investicijo. 
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih 
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
Občine Vransko za leto 2019.  
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, 
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2019, ne bodo 
dodelila v letu 2019, se bodo sredstva dodelila v letu 2020 iz 
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2020. 
 
6. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 29. 11. 2019.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov 2019«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden 
naslov vlagatelja. 
 
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: 
 

  kopijo vodnega dovoljenja; 
  poročilo oz. opis izvedene investicije; 
  dokazila o zaključku investicije (projektna 
dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije …); 

  originalne račune; 
  dokazila o plačilu računov. 

 
7. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z 
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec 
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na 
podlagi katere bodo upravičencu izplačana dodeljena 
nepovratna sredstva. 
 
 

8. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.  
 
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
9. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta: 
obcina.vransko@vransko.si) 
 
 
Številka: 4302-03/2019                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 3. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

V soboto, 23. februarja 2019, smo imeli 
člani Prostovoljnega gasilskega društ-
va Vransko 132. redni letni občni zbor. 
Svoj čas za obisk so nam namenili tudi 
župan Občine Vransko, članica Občin-
skega sveta Občine Vransko, povelj-
nik GPO Vransko, delegata GZ Žalec 
ter predstavniki sosednjih gasilskih 
društev. 

Predsednik, poveljnik, predsedniki 
komisij za mladino, veterane ter čla-
nice, blagajnik in predsednik nadzor-
nega odbora društva so podali izčrpna 
poročila o delu društva in uspehih čla-
nov v preteklem letu. 

Če kratko povzamem, smo v letu 2018 
posredovali pri 8 intervencijah, iz-
vedli 9 večjih operativnih vaj in 12-krat 
izvajali rediteljsko službo ter požar-
no stražo. Na področju izobraževanja 
smo postali bogatejši za 2 člana, ki sta 
opravila tečaj za strojnika ter tečaj za 
varno delo z motorno žago, 1 člana, 
usposobljenega za gašenje notranjih 
požarov, 2 nosilca izolirnih dihalnih 
aparatov ter 2, ki sta ta tečaj obnovila. 
Poleg naštetega smo pridobili tudi 5 
gasilcev pripravnikov in enega višjega 

132. OBČNI ZBOR PGD VRANSKO
gasilca, 6 prvih posredovalcev ter voznika z opravljenim vozniškim izpitom 
C-kategorije. 

Naše tekmovalne ekipe so v lanskem letu posegale po izjemnih rezultatih, 
o čemer ste lahko prebirali skozi vse leto. Starejši gasilci in članice so skupaj 
osvojili kar 8 prvih mest. Dobro pa se je odrezala tudi gasilska mladina. 

Skozi vse leto smo se udeleževali sej, sestankov, posvetov, parad in drugih 
dogodkov, povezanih z gasilstvom. 

S strani gostov smo dobili kar nekaj pohval, zato vemo, da smo na pravi poti. 
Krajanom in krajankam zagotavljamo, da se bomo trudili biti v prihodnje še 
boljši in da bomo naloge zaščite in reševanja opravljali po svojih najboljših 
močeh.

Monika M., PGD Vransko
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V soboto, 9. marca 2019, je v I. OŠ Žalec potekal kviz mla-
dine Gasilske zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 31 ekip iz 
vseh petih gasilskih poveljstev v GZ Žalec. 

Gasilska mladina se je tekmovanja udeležila v naslednjih 
kategorijah: 
pionirji – 11 ekip, 
mladinci – 12 ekip, 
gasilci pripravniki – 7 ekip. 
V ekipi so trije tekmovalci in mentor. 

Mladi gasilci so se pomerili v znanju iz gasilske tematike, 
kjer so reševali teste in iskali gasilske besede v osmero-
smerki. V praktičnem delu so štafetno vezali vozle, 
navezali orodje in izvajali vajo iz gasilskih spretnosti. 

Rezultati, ki so jih po posameznih društvih dosegli pionirji: 
1. mesto PGD KAPLA PONDOR, 
2. mesto  PGD TRNAVA , 
3. mesto PGD ANDRAŽ NAD POLZELO. 

Rezultati, ki so jih po posameznih društvih dosegli mladin-
ci: 
1. mesto PGD OJSTRIŠKA VAS TABOR, 

2. mesto PGD KAPLA PONDOR in 
3. mesto PGD BRASLOVČE. 

Rezultati, ki so jih po posameznih društvih dosegli gasilski 
pripravniki: 
1. mesto PGD GRAJSKA VAS, 
2. mesto PGD ŠEMPETER V SD in 
3. mesto PGD OJSTRIŠKA VAS TABOR. 

Mlade gasilce je na odprtju tekmovanja pozdravil po-
veljnik Gasilske zveze Žalec Franc Rančigaj, na razglasit-
vi rezultatov pa so medalje  podelili predsednik GZ Žalec 
Edvard Kugler, predsednik Mladinske komisije GZ Žalec 
Dominik Hočevar in član mladinske komisije iz GPO Žalec 
Matjaž Zahojnik. 

Na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 16. 3. 2019 v Žalcu, 
so se uvrstile prve tri ekipe v vsaki kategoriji. Na državno 
tekmovanje, ki bo 30. marca 2019 v Krškem, se bosta uvrs-
tili prvi dve ekipi z regijskega tekmovanja. 

Gasilska zveza Žalec vsem tekmovalnim ekipam čestita za 
dosežene uspehe in se zahvaljuje mladinski komisiji GPO 
Žalec za organizacijo tekmovanja. 

Tadej Zupan, 
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

KVIZ GASILSKE MLADINE GASILSKE ZVEZE ŽALEC 2019

Mladi košarkarji moštva U13 Košar-
karskega društva Vrani Vransko so se 
z izjemno predstavo v drugem delu 
1. slovenske košarkarske lige uvrstili 
med najboljših 16 moštev v državi in 
si na široko odprli vrata za najvišjo 
uvrstitev Vranov med vsemi kate-
gorijami v bogati 10-letni zgodovini 
kluba. V naslednjem delu tekmovan-
ja se bodo do konca marca na treh 
turnirjih pomerili z mladimi košar-
karji iz Šentilja, Vojnika in Šenčur-
ja, zaradi odlične predstave v prej-
šnjem delu tekmovanja pa zad-
nji krog tekmovanja začenjajo na 
prvem mestu razpredelnice.

Prva dva turnirja bodo Vrani odigrali 
na gostovanjih, medtem ko bo veliki 
finale tega kroga v domači dvorani 
na Vranskem. Že danes si tako rezer-
virajte 30. marec, da boste v domači 
dvorani prišli navijat za fante, ki so 
se letos denimo uvrstili tudi že na fi-
nalni turnir slovenskega tekmovanja 
NBA Junior.

Denis Oštir

VRANI U13 MED NAJBOLJŠIMI V DRŽAVI
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Člansko moštvo Vra-
nov je z zadnjimi tek-
mami v 4. SKL in 2. ligi 
K40 končalo ligaški del 
letošnje tekmovalne 
sezone. Z osvojitvijo 
prvega mesta v močni 
ligi K40, kjer so na de-
setih tekmah dožive-
li en sam poraz, so 
uresničili svoje tekmo-
valne načrte in se bodo 
v prihodnji sezoni v 
tem tekmovanju lahko 
pomerili z najboljšimi. 
V 4. SKL pa so se, za ra-
zliko od lanske sezone, 
spopadali z obilo teža-
vami zaradi poškodb in 
se na koncu niso uvrs-
tili v drugi del tekmo-
vanja.

V KONČNICO POKALA K40 VRANI V NOVIH UNIFORMAH

Bodo pa v zadnjem delu pokalnega tekmovanja K40, kjer 
se bodo v četrtfinalu pomerili proti moštvu Ihana, nastopi-
li v povsem novih uniformah. Te so premierno domačemu 
občinstvu predstavili na zadnji tekmi v domači dvorani. Z 
oblikovanjem novih uniform danskega proizvajalca Hum-
mel se vračajo v nostalgično obdobje košarke, saj so si 
tipografijo za napis izposodili pri legendarnih ekipah NBA, 
še vedno pa ostajajo zvesti zdaj že prepoznavnemu logo-
tipu vrana s košarkarsko žogo v krempljih ter prepoznav-
nima beli in črni barvi. Nakup dresov je klubu omogočilo 

podjetje Gomark iz Čepelj, pri katerem so dolgoletni pod-
porniki košarke na Vranskem.

V prihodnji sezoni bi radi Vrani z novimi uniformami 
opremili tudi izjemno uspešne mlade selekcije, ki v svojih 
kategorijah segajo po samem slovenskem vrhu, tako da 
bodo veseli vsakršne pomoči pokroviteljev ali podpore 
gledalcev. Njihovo delo lahko spremljate tudi na njihovem 
Facebook profilu.

Denis Oštir

Pust je čas, ko se napravimo v 
pustno šemo, maškaro, smo 
šegavi ... Je del naše tradicije, saj 
sega tovrstno praznovanje že 
več kot 2000 let nazaj v zgodovi-
no. 

Kot vsako leto smo tudi letos 
člani literarnega društva Vrans-
ko – Livra sodelovali na pustnem 
karnevalu. Predstavili smo se z 
dvema skupinskima maskama: 
praljudje (dobili smo celo prvo 
nagrado)  in ženičke – dobre 
p(t)ičke, ki smo bile šeste. 

Za prihodnje leto pa že kujemo 
nove ideje in se nadvse veseli-
mo.

Nuša Križnik, Livra

PUST ŠEGAVIH UST

Iz življenja društev
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Jugozahodno v občini Vransko se nahaja 
majhna vas z velikim srcem. To so Limovce. 
Se sprašujete, zakaj? Lahko bi rekli, da je v 
vsaki hiši doma nekdo, ki se ukvarja z glas-
bo – ali poje, igra ali pa kar oboje. Zaradi 
tega je že leta tlela želja, da bi Limovčani 
(kot si pravimo sami) ustanovili vaški pev-
ski zbor. Jeziček na tehtnici je doprinesla 
lanskoletna poroka Anžeta Fermeta, ki je v 
našo vas priženil profesorico glasbe Jasno 
Ferme (roj. Kapun) iz Zidanega Mosta, in 
tako se je naša želja končno uresničila. Na-
stal je moški vokalni septet, ki povezuje tri 
sosedske hiše, ki so si med sabo tudi v soro-
du s skupnim priimkom Ferme. Želeli smo 
začeti v ožjem sorodstvenem krogu, saj 
sorodni glasovi najlepše zazvenijo v skup-
ni pesmi. Samo po višini glasu smo se mora-
li razporediti ter si nadeti ime. Ker pri nas 
skoraj vedno vse dobro štima, smo si nadeli 
ime ŠTIMA. Vokalno skupino sestavlja šest 
bratov, pet mrzlih bratrancev, trije bratran-
ci, dva strica, dva mrzla strica in dva oče-

VOKALNA SKUPINA ŠTIMA

Lepo februarsko popoldne smo se sodelavke Karitas Vransko odpravile h gospodu Janiju Krušiču v Prekopo, ki je 
praznoval 80 let. Ob tej priložnosti smo z njim obujale spomine. Skupaj smo celo zapeli. Ob prazniku mu želimo še 
veliko zdravja in božjega blagoslova.

Anica Jagodič

ŽUPNIJSKA KARITAS NA OBISKU

Iz življenja društev

ta. V skupini prepevajo: Anže Ferme (1. tenor), Gotard in 
Stanko Ferme (2. tenor), Rok in Kristijan Ferme (1. bas), 
Mitja in Miha Ferme (2. bas). Da pa vse teče kot po maslu 
in so naše note pravilno zapete, poskrbi Jasna Ferme. 

Naši uradni začetki segajo v oktober 2018. Od takrat prid-
no vadimo in širimo svoj pevski repertoar, ki že vsebuje 
ljudske pesmi, umetne slovenske pesmi, pogrebne pe-
smi in priložnostne pesmi (božične, napitnice, ljubezen-
ske …). Naša želja je nastopati v domačem kraju, v naši 

občini in izven nje. Zdaj se intenzivno pripravljamo na me-
dobčinsko pevsko revijo, ki bo 11. in 12. maja na Taboru. 
Ob kakršni koli priložnosti (poroka, pogreb ali rojstno-
dnevno presenečenje) lahko vzpostavite stik z nami pre-
ko tel. 031 461 953 ali elektronskega naslova jasna.claire@
gmail.com (umetniška vodja Jasna Ferme) ali elektronski 
naslov livra.drustvo@gmail.com, ker smo prijavljeni pod 
okriljem Kulturnega društva Livra Vransko.

Jasna Ferme, mag. prof.
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MAVRIČNI TURNIR  
V ODBOJKI 

6. april 2019 ob 9.00  
v ŠPORTNI DVORANI 

VRANSKO 
• mešane ekipe (4 ženske, 2 moška) 

določi žreb 
• prijavnina 5 EUR/osebo 
• prijave do 3. 4. 2019 

PRIJAVE in informacije:  
ŠD VRANSKO – Vesna (031 283 113) 
ŠRD LOČICA – Maja (031 284 649) 
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Čebelarstvo ima  tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu 
zelo  velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot so 
med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji 
strup, človek uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju 
zdravstvenih težav. Prav tako pa so ti pridelki pomembni 
kot surovina za pridobivanje  nekaterih živilskih  in drugih  
proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je veliko 
manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel. 

Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik s 
škodljivimi snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zašči-
to rastlin. Ker kmetijski pridelovalci za opraševanje svo-
jih pridelkov potrebujejo čebele, morajo ves čas skrbeti 
za kočljivo uravnoteženost med obvarovanjem svojih  
pridelkov pred škodljivimi organizmi in obvarovanjem 
čebel.  V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se upora-
bi FFS ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar je sodelo-
vanje kmetovalcev in čebelarjev na območjih intenzivne-
ga kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. V 
Sloveniji poznamo številne zgledne primere sodelovanja 

sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno 
pa se pojavljajo tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v 
prihodnje izboljšati. 

Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru 
nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) 
predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, 
skoraj ne mine leto brez pomorov čebel, zato je nujno 
ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS. 

Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v skla-
du z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja ter da 
so pri tem pozorni zlasti, da: 
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo 

priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži 
opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele;  FFS, ki 
so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Ne-
varno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim 
znakom;

• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih pri-
poročenih odmerkih; 

• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo pod-
        rast v sadovnjaku ali vinogradu; 
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju; 
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rast-

lin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele. 

V primeru, da bodo uporabniki FFS  uporabljali v skladu 
z navodili, bodo čebelje družine v njihovi okolici zdrave 
in bolje preskrbljene ter bodo dobro opravljale vlogo 
opraševanja rastlin. 

Vladimir Auguštin

POZIVI K PRAVILNI UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN VARSTVU ČEBEL

Ne spreglejte

         KULTURNO DRUŠTVO VRANSKO 
     in OSNOVNA ŠOLA VRANSKO-TABOR 

             
   VABITA na 

REVIJO DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV  
in  

ZAKLJUČNI NASTOP PEVSKIH ZBOROV 
OSNOVNE ŠOLE VRANSKO-TABOR 

 
 
 

                                     

                                   v petek, 26. 4. 2019, ob 18. uri, 
                           v Kulturnem domu Vransko. 
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Naprodaj je: 

- kmetijsko zemljišče, travnik v ravnini,  v Praprečah (Doline), v izmeri 4924 m2, parcelna številka 76,  k. o. 
Jeronim (1013), cena: 8000,00 evrov. Oglas je na oglasni deski Občine Vransko do 13. 4. 2019.

- zemljišče, namenjeno za stanovanjsko gradnjo na Vranskem,  v skupni izmeri 2848 m2, parcelni številki 322 in 
323,  k. o. Vransko (1012), cena: 84.000,00 evrov oz. po dogovoru. Možnost nakupa polovice.

Dodatne informacije na telefonski št.: 041 641 921.

 VABILU ZORA, DORA IN SVIT SE JE SMISELNO ODZVATI
V tednu boja proti raku, ki je bil letos od 4. do 9. 
marca, pod geslom Evropski kodeks = manj raka, so 
strokovnjaki iz Območne enote Celje Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje v sodelovanju z  Zdravst-
venim domom Celje, Društvom za boj proti raku regi-
je Celje in Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje 
pripravili več informativno-svetovalnih dogodkov, 
usmerjenih v preprečevanje in zgodnje odkrivanje 
raka. Udeležence so seznanjali z Evropskim kodek-
som proti raku in s splošnimi priporočili proti raku. 
Zdravstvene analize kažejo, da bi lahko prepreči-
li približno polovico vseh primerov raka, če bi up-
oštevali temeljna priporočila iz Evropskega kodeksa 
proti raku. V naslednjih dneh bodo v Celju opozarjali 
tudi na pomen državnih presejalnih programov Svit, 
Dora in Zora.

  »Z vidika posameznika je izrednega pomena njego-
vo znanje o preventivnih ukrepih, s katerimi lahko 
poskrbi za zdravje in zmanjšuje svojo ogroženost z 
rakom. Eno od 12 priporočil proti raku iz Evropskega 
kodeksa nas spodbuja, da se redno udeležujemo orga-
niziranih presejalnih programov. V Sloveniji so to pro-
grami Zora, Dora in Svit, ki pomembno pripomorejo k 
zgodnjemu odkrivanju morebitne bolezni (predraka-
vih sprememb materničnega vratu, raka dojke in 
predrakavih sprememb in raka na debelem čreve-
su in danki). V presejalnih programih pri navidezno 
zdravih odraslih ugotavljamo morebitne bolezenske 
spremembe. Danes na primer rezultati Programa Svit 
kažejo, da je bilo v desetih letih delovanja odkritih 
več kot 2800 rakov v stopnji, ko se znaki bolezni še 
niso pojavili in je zdravljenje bolj učinkovito. Zara-
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di odstranjevanja predrakavih sprememb pri kolo-
noskopijah pa se je zmanjšala obolevnost za to vrs-
to raka. Posameznike želimo spodbuditi, da se bodo 
tedaj, ko prejmejo vabilo iz katerega od treh obsto-
ječih presejalnih programov, nanj tudi odzvali. Vseka-
kor je to smiselna odločitev, ki kaže na skrb zase. Sicer 
pa naj bi upoštevali prav vsa priporočila Evropskega 
kodeksa,« je povedala Tatjana Škornik Tovornik, 
regijska koordinatorica Programa Svit na Celjskem. 
Zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da z upoštevan-
jem priporočil in zdravim življenjskim slogom zman-
jšamo ne le ogroženost z rakom, pač pa tudi tvegan-
je za druge kronične nenalezljive bolezni (na primer 
bolezni srca in ožilja, kronična obolenja dihal, de-
belost, sladkorno bolezen tipa 2 in druge kronične 
bolezni).  
12 priporočil proti raku iz Evropskega kodeksa se 
nanaša na naslednja področja: 
1. Ne kadite. 
2. Ne kadite v navzočnosti drugih. 
3. Vzdržujte zdravo, normalno telesno težo. 
4. Vsak dan bodite telesno dejavni. 
5. Prehranjujte se zdravo. 
6. Omejite vse vrste alkoholnih pijač. 
7. Čim manj se izpostavljajte sončnim žarkom. 
8. Na delovnem mestu se zaščitite pred nevarnimi 

snovmi, ki povzročajo raka. 
9. Varujte se pred ionizirajočim sevanjem (radon). 
10. Ženske, dojite svoje otroke, če je le mogoče. 

Omejite jemanje hormonskih zdravil za lajšanje 
menopavznih težav. 

11. Poskrbite, da bodo vaši otroci cepljeni proti hep-
atitisu B in proti humanim papilomskim virusom 
(HPV) (deklice). 

12. Udeležujte se organiziranih presejalnih program-
ov (v Sloveniji programi ZORA, DORA in SVIT). 

Podatki o razširjenosti raka kažejo, da v celjski regiji 
v letu dni na novo zboli za rakom približno 1850 lju-
di. Po zadnjih podatkih Registra raka RS, dostopnih 
za leto 2015, je za rakom v tem letu na novo zbolelo 
1856 prebivalcev celjske regije (993 moških in 863 
žensk). Med petimi najpogostejšimi raki, zabeležen-
imi pri moških v celjski regiji v letu 2015, so bili: rak 
kože (brez melanoma), rak prostate, rak sapnic in 
pljuč, rak debelega črevesa in danke ter rak ust in 
žrela. Pri ženskah v celj-ski regiji, ki so zbolele v letu 
2015, so bili med petimi najpogostejšimi: rak kože 
(brez melanoma), rak dojke, rak debelega črevesa 
in danke, rak sapnic in pljuč ter rak materničnega 
telesa. V letu 2015 je zaradi raka v celjski regiji umr-
lo 876 ljudi, med njimi 509 moških in 367 žensk. Po-
datki Registra raka RS tudi kažejo, da v Sloveniji živi 
več kot 100.000 ljudi, ki so že kdaj zboleli zaradi ene 
od rakavih bolezni. Sicer je med moškimi v Sloveniji 
najpogostejši rak prostate, med ženskami pa rak do-
jke. Petletno preživetje zbolelih med leti 2011–2015 
je že večje od 57 odstotkov. Podatki kažejo, da se 
breme raka z leti povečuje – predvsem zaradi staran-
ja prebivalstva, več kot 60 odstotkov novozbolelih 
je namreč starejših od 65 let. 
 Dodatne informacije: 

Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. inž., regijska 
koordinatorica preventivnega Programa Svit 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota 
Celje, Ipavčeva 18, Celje 
T: 03 42 51 141, E: tatjana.skornik-tovornik@nijz.si 

V okviru projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v 
zdravju v lokalni skupnosti je patronažna medicinska sestra Marta Kos prisotna v lokalni skupnosti 

vsako tretjo sredo v mesecu. 
Oglasite se v prostorih sejne sobe Občine Vransko 130 c med 13. in 14. uro. 

Možna je tudi uskladitev časa oz.  prilagoditev lokacije po vaških skupnostih, če bodo za to 
zainteresirani uporabniki. Pride lahko vsakdo, ki potrebuje kakršno koli informacijo glede 

zdravstvenih storitev, zavarovanja, izbire osebnega zdravnika ali zgolj kontrolne meritve krvnega 
tlaka ali krvnega sladkorja. Obiski niso plačljivi.

OBVESTILO

Ne spreglejte
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BREZPLAČNE DELAVNICE PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Zdravstvene-
ga doma Žalec, vabi na številne brezplačne delavnice in individualna svetovanja (program v prilogi). S po-
močjo strokovnjakov, ki obvladajo različne področja, lahko 365 dni krepite svoje zdravje in zdravje svojih 

sodelavcev na delovnem mestu. Naj bo naložba v naše zdravje naše skupno vodilo. 
Prijazno vabljeni k prijavam. 

Rok Repas, vodja projekta Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline

  

S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Namenjena sodelavcem s sladkorno boleznijo tipa 
2. 
V sklopu srečanja bodo pridobili najpomembnejše 
informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter kako 
upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju 
počutja. 
 

ALI SEM FIT? 
Eno  srečanje 

 

Testiranje telesne pripravljenosti vaših 
sodelavcev s testom hoje na 2 km, 6 minutni test 
hoje ali 2 minutno stopanje na mestu. Po 
dogovoru pa izvedemo tudi poglobljeno 
testiranje. 

 

 

VENSKO POPUŠČANJE 
Eno  skupinsko srečanje (45 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o venskem 
popuščanju, dejavnikih tveganja, ki le to 
pospešujejo, hkrati pa jim bomo predstavili 
aktivnosti za omilitev težav. 

ZDRAVA HRBTENICA 
Eno  srečanje (60 min) 

 

Vaši sodelavci bodo v sklopu predavanja pridobili 
informacije o kako ohranjati zdravo hrbtenico, 
spoznali bodo pravilne in varne vadbe za krepitev 
mišic trupa ter pridobili informacije o pravilni drži 
in dvigovanju bremen na delovnem mestu. 
Predavanju pridružujemo še vadbo mišic 
medeničnega dna. 

 
 

OPUŠČANJE   K  A  J  E  N  J  A 
6 skupinskih (90 min) ali 6 individualnih 

srečanj (30 min) 
 

 

V sklopu delavnice bodo sodelavci spoznali 
svoje kadilske navade, tehnike opuščanja 
kajenja, določili bodo dan brez cigarete ter 
spoznali, kako vztrajati brez cigarete. 

ZDRAVO  JEM 
4 skupinska (90 min) in 2 individualni srečanji 

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o 
pomenu prehrane za zdravje ter znanja in 
veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi 
na trgovskih policah. Seznanili se bodo, kako 
na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
prehranjevalnih navad.                                                                 
 

 

ZDRAVA HRBTENICA 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine 
za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti za težave v hrbtenici. 
Skupaj s strokovnjakom bodo oblikovali 
individualni načrt za povečanje in 
samostojno izvajanje telesne dejavnosti.  

 

G I B A M   SE 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
strokovnjakom bodo oblikovali individualni 
načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Izmerili 
bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
počutje in informacije o uravnoteženi zdravi 
prehrani. 

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
4 skupinska srečanja (90 min)  

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo spoznali osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine 
njegovega obvladovanja. Pridobili bodo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
izboljšali svoje počutje. 

 

T E H N I K E   SPROŠČANJA 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 

 

V današnjem vse bolj stresnem življenju 
postajajo tehnike sproščanja vedno bolj 
dobrodošle. Zato bomo vaše sodelavce 
seznanili s tremi različnimi tehnikami 
sproščanja – dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega 
kraja. 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 

V sklopu predavanja bodo zaposleni spoznali 
nekaj veščin v komunikaciji, ki pripomorejo k 
boljšim medosebnim odnosom. 

 

POSKRBIMO  ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE 

POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE - TEMELJNE  DELAVNICE POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE -  POGLOBLJENE  DELAVNICE 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«  

 

 
  

S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Namenjena sodelavcem s sladkorno boleznijo tipa 
2. 
V sklopu srečanja bodo pridobili najpomembnejše 
informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter kako 
upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju 
počutja. 
 

ALI SEM FIT? 
Eno  srečanje 

 

Testiranje telesne pripravljenosti vaših 
sodelavcev s testom hoje na 2 km, 6 minutni test 
hoje ali 2 minutno stopanje na mestu. Po 
dogovoru pa izvedemo tudi poglobljeno 
testiranje. 

 

 

VENSKO POPUŠČANJE 
Eno  skupinsko srečanje (45 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o venskem 
popuščanju, dejavnikih tveganja, ki le to 
pospešujejo, hkrati pa jim bomo predstavili 
aktivnosti za omilitev težav. 

ZDRAVA HRBTENICA 
Eno  srečanje (60 min) 

 

Vaši sodelavci bodo v sklopu predavanja pridobili 
informacije o kako ohranjati zdravo hrbtenico, 
spoznali bodo pravilne in varne vadbe za krepitev 
mišic trupa ter pridobili informacije o pravilni drži 
in dvigovanju bremen na delovnem mestu. 
Predavanju pridružujemo še vadbo mišic 
medeničnega dna. 

 
 

OPUŠČANJE   K  A  J  E  N  J  A 
6 skupinskih (90 min) ali 6 individualnih 

srečanj (30 min) 
 

 

V sklopu delavnice bodo sodelavci spoznali 
svoje kadilske navade, tehnike opuščanja 
kajenja, določili bodo dan brez cigarete ter 
spoznali, kako vztrajati brez cigarete. 

ZDRAVO  JEM 
4 skupinska (90 min) in 2 individualni srečanji 

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o 
pomenu prehrane za zdravje ter znanja in 
veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi 
na trgovskih policah. Seznanili se bodo, kako 
na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
prehranjevalnih navad.                                                                 
 

 

ZDRAVA HRBTENICA 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine 
za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti za težave v hrbtenici. 
Skupaj s strokovnjakom bodo oblikovali 
individualni načrt za povečanje in 
samostojno izvajanje telesne dejavnosti.  

 

G I B A M   SE 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
strokovnjakom bodo oblikovali individualni 
načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Izmerili 
bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
počutje in informacije o uravnoteženi zdravi 
prehrani. 

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
4 skupinska srečanja (90 min)  

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo spoznali osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine 
njegovega obvladovanja. Pridobili bodo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
izboljšali svoje počutje. 

 

T E H N I K E   SPROŠČANJA 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 

 

V današnjem vse bolj stresnem življenju 
postajajo tehnike sproščanja vedno bolj 
dobrodošle. Zato bomo vaše sodelavce 
seznanili s tremi različnimi tehnikami 
sproščanja – dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega 
kraja. 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 

V sklopu predavanja bodo zaposleni spoznali 
nekaj veščin v komunikaciji, ki pripomorejo k 
boljšim medosebnim odnosom. 

 

POSKRBIMO  ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE 

POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE - TEMELJNE  DELAVNICE POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE -  POGLOBLJENE  DELAVNICE 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«  

 

 
  

S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Namenjena sodelavcem s sladkorno boleznijo tipa 
2. 
V sklopu srečanja bodo pridobili najpomembnejše 
informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter kako 
upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju 
počutja. 
 

ALI SEM FIT? 
Eno  srečanje 

 

Testiranje telesne pripravljenosti vaših 
sodelavcev s testom hoje na 2 km, 6 minutni test 
hoje ali 2 minutno stopanje na mestu. Po 
dogovoru pa izvedemo tudi poglobljeno 
testiranje. 

 

 

VENSKO POPUŠČANJE 
Eno  skupinsko srečanje (45 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o venskem 
popuščanju, dejavnikih tveganja, ki le to 
pospešujejo, hkrati pa jim bomo predstavili 
aktivnosti za omilitev težav. 

ZDRAVA HRBTENICA 
Eno  srečanje (60 min) 

 

Vaši sodelavci bodo v sklopu predavanja pridobili 
informacije o kako ohranjati zdravo hrbtenico, 
spoznali bodo pravilne in varne vadbe za krepitev 
mišic trupa ter pridobili informacije o pravilni drži 
in dvigovanju bremen na delovnem mestu. 
Predavanju pridružujemo še vadbo mišic 
medeničnega dna. 

 
 

OPUŠČANJE   K  A  J  E  N  J  A 
6 skupinskih (90 min) ali 6 individualnih 

srečanj (30 min) 
 

 

V sklopu delavnice bodo sodelavci spoznali 
svoje kadilske navade, tehnike opuščanja 
kajenja, določili bodo dan brez cigarete ter 
spoznali, kako vztrajati brez cigarete. 

ZDRAVO  JEM 
4 skupinska (90 min) in 2 individualni srečanji 

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o 
pomenu prehrane za zdravje ter znanja in 
veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi 
na trgovskih policah. Seznanili se bodo, kako 
na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
prehranjevalnih navad.                                                                 
 

 

ZDRAVA HRBTENICA 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine 
za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti za težave v hrbtenici. 
Skupaj s strokovnjakom bodo oblikovali 
individualni načrt za povečanje in 
samostojno izvajanje telesne dejavnosti.  

 

G I B A M   SE 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
strokovnjakom bodo oblikovali individualni 
načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Izmerili 
bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
počutje in informacije o uravnoteženi zdravi 
prehrani. 

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
4 skupinska srečanja (90 min)  

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo spoznali osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine 
njegovega obvladovanja. Pridobili bodo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
izboljšali svoje počutje. 

 

T E H N I K E   SPROŠČANJA 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 

 

V današnjem vse bolj stresnem življenju 
postajajo tehnike sproščanja vedno bolj 
dobrodošle. Zato bomo vaše sodelavce 
seznanili s tremi različnimi tehnikami 
sproščanja – dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega 
kraja. 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 

V sklopu predavanja bodo zaposleni spoznali 
nekaj veščin v komunikaciji, ki pripomorejo k 
boljšim medosebnim odnosom. 

 

POSKRBIMO  ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE 

POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE - TEMELJNE  DELAVNICE POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE -  POGLOBLJENE  DELAVNICE 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«  

 

 

  

S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Namenjena sodelavcem s sladkorno boleznijo tipa 
2. 
V sklopu srečanja bodo pridobili najpomembnejše 
informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter kako 
upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju 
počutja. 
 

ALI SEM FIT? 
Eno  srečanje 

 

Testiranje telesne pripravljenosti vaših 
sodelavcev s testom hoje na 2 km, 6 minutni test 
hoje ali 2 minutno stopanje na mestu. Po 
dogovoru pa izvedemo tudi poglobljeno 
testiranje. 

 

 

VENSKO POPUŠČANJE 
Eno  skupinsko srečanje (45 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o venskem 
popuščanju, dejavnikih tveganja, ki le to 
pospešujejo, hkrati pa jim bomo predstavili 
aktivnosti za omilitev težav. 

ZDRAVA HRBTENICA 
Eno  srečanje (60 min) 

 

Vaši sodelavci bodo v sklopu predavanja pridobili 
informacije o kako ohranjati zdravo hrbtenico, 
spoznali bodo pravilne in varne vadbe za krepitev 
mišic trupa ter pridobili informacije o pravilni drži 
in dvigovanju bremen na delovnem mestu. 
Predavanju pridružujemo še vadbo mišic 
medeničnega dna. 

 
 

OPUŠČANJE   K  A  J  E  N  J  A 
6 skupinskih (90 min) ali 6 individualnih 

srečanj (30 min) 
 

 

V sklopu delavnice bodo sodelavci spoznali 
svoje kadilske navade, tehnike opuščanja 
kajenja, določili bodo dan brez cigarete ter 
spoznali, kako vztrajati brez cigarete. 

ZDRAVO  JEM 
4 skupinska (90 min) in 2 individualni srečanji 

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o 
pomenu prehrane za zdravje ter znanja in 
veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi 
na trgovskih policah. Seznanili se bodo, kako 
na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
prehranjevalnih navad.                                                                 
 

 

ZDRAVA HRBTENICA 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine 
za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti za težave v hrbtenici. 
Skupaj s strokovnjakom bodo oblikovali 
individualni načrt za povečanje in 
samostojno izvajanje telesne dejavnosti.  

 

G I B A M   SE 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
strokovnjakom bodo oblikovali individualni 
načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Izmerili 
bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
počutje in informacije o uravnoteženi zdravi 
prehrani. 

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
4 skupinska srečanja (90 min)  

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo spoznali osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine 
njegovega obvladovanja. Pridobili bodo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
izboljšali svoje počutje. 

 

T E H N I K E   SPROŠČANJA 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 

 

V današnjem vse bolj stresnem življenju 
postajajo tehnike sproščanja vedno bolj 
dobrodošle. Zato bomo vaše sodelavce 
seznanili s tremi različnimi tehnikami 
sproščanja – dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega 
kraja. 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 

V sklopu predavanja bodo zaposleni spoznali 
nekaj veščin v komunikaciji, ki pripomorejo k 
boljšim medosebnim odnosom. 

 

POSKRBIMO  ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE 

POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE - TEMELJNE  DELAVNICE POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE -  POGLOBLJENE  DELAVNICE 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«  

 

 

  

S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Namenjena sodelavcem s sladkorno boleznijo tipa 
2. 
V sklopu srečanja bodo pridobili najpomembnejše 
informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter kako 
upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju 
počutja. 
 

ALI SEM FIT? 
Eno  srečanje 

 

Testiranje telesne pripravljenosti vaših 
sodelavcev s testom hoje na 2 km, 6 minutni test 
hoje ali 2 minutno stopanje na mestu. Po 
dogovoru pa izvedemo tudi poglobljeno 
testiranje. 

 

 

VENSKO POPUŠČANJE 
Eno  skupinsko srečanje (45 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o venskem 
popuščanju, dejavnikih tveganja, ki le to 
pospešujejo, hkrati pa jim bomo predstavili 
aktivnosti za omilitev težav. 

ZDRAVA HRBTENICA 
Eno  srečanje (60 min) 

 

Vaši sodelavci bodo v sklopu predavanja pridobili 
informacije o kako ohranjati zdravo hrbtenico, 
spoznali bodo pravilne in varne vadbe za krepitev 
mišic trupa ter pridobili informacije o pravilni drži 
in dvigovanju bremen na delovnem mestu. 
Predavanju pridružujemo še vadbo mišic 
medeničnega dna. 

 
 

OPUŠČANJE   K  A  J  E  N  J  A 
6 skupinskih (90 min) ali 6 individualnih 

srečanj (30 min) 
 

 

V sklopu delavnice bodo sodelavci spoznali 
svoje kadilske navade, tehnike opuščanja 
kajenja, določili bodo dan brez cigarete ter 
spoznali, kako vztrajati brez cigarete. 

ZDRAVO  JEM 
4 skupinska (90 min) in 2 individualni srečanji 

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o 
pomenu prehrane za zdravje ter znanja in 
veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi 
na trgovskih policah. Seznanili se bodo, kako 
na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
prehranjevalnih navad.                                                                 
 

 

ZDRAVA HRBTENICA 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine 
za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti za težave v hrbtenici. 
Skupaj s strokovnjakom bodo oblikovali 
individualni načrt za povečanje in 
samostojno izvajanje telesne dejavnosti.  

 

G I B A M   SE 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
strokovnjakom bodo oblikovali individualni 
načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Izmerili 
bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
počutje in informacije o uravnoteženi zdravi 
prehrani. 

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
4 skupinska srečanja (90 min)  

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo spoznali osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine 
njegovega obvladovanja. Pridobili bodo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
izboljšali svoje počutje. 

 

T E H N I K E   SPROŠČANJA 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 

 

V današnjem vse bolj stresnem življenju 
postajajo tehnike sproščanja vedno bolj 
dobrodošle. Zato bomo vaše sodelavce 
seznanili s tremi različnimi tehnikami 
sproščanja – dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega 
kraja. 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 

V sklopu predavanja bodo zaposleni spoznali 
nekaj veščin v komunikaciji, ki pripomorejo k 
boljšim medosebnim odnosom. 

 

POSKRBIMO  ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE 

POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE - TEMELJNE  DELAVNICE POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE -  POGLOBLJENE  DELAVNICE 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«  

 

 

  

S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Namenjena sodelavcem s sladkorno boleznijo tipa 
2. 
V sklopu srečanja bodo pridobili najpomembnejše 
informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter kako 
upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju 
počutja. 
 

ALI SEM FIT? 
Eno  srečanje 

 

Testiranje telesne pripravljenosti vaših 
sodelavcev s testom hoje na 2 km, 6 minutni test 
hoje ali 2 minutno stopanje na mestu. Po 
dogovoru pa izvedemo tudi poglobljeno 
testiranje. 

 

 

VENSKO POPUŠČANJE 
Eno  skupinsko srečanje (45 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o venskem 
popuščanju, dejavnikih tveganja, ki le to 
pospešujejo, hkrati pa jim bomo predstavili 
aktivnosti za omilitev težav. 

ZDRAVA HRBTENICA 
Eno  srečanje (60 min) 

 

Vaši sodelavci bodo v sklopu predavanja pridobili 
informacije o kako ohranjati zdravo hrbtenico, 
spoznali bodo pravilne in varne vadbe za krepitev 
mišic trupa ter pridobili informacije o pravilni drži 
in dvigovanju bremen na delovnem mestu. 
Predavanju pridružujemo še vadbo mišic 
medeničnega dna. 

 
 

OPUŠČANJE   K  A  J  E  N  J  A 
6 skupinskih (90 min) ali 6 individualnih 

srečanj (30 min) 
 

 

V sklopu delavnice bodo sodelavci spoznali 
svoje kadilske navade, tehnike opuščanja 
kajenja, določili bodo dan brez cigarete ter 
spoznali, kako vztrajati brez cigarete. 

ZDRAVO  JEM 
4 skupinska (90 min) in 2 individualni srečanji 

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o 
pomenu prehrane za zdravje ter znanja in 
veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi 
na trgovskih policah. Seznanili se bodo, kako 
na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
prehranjevalnih navad.                                                                 
 

 

ZDRAVA HRBTENICA 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine 
za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti za težave v hrbtenici. 
Skupaj s strokovnjakom bodo oblikovali 
individualni načrt za povečanje in 
samostojno izvajanje telesne dejavnosti.  

 

G I B A M   SE 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
strokovnjakom bodo oblikovali individualni 
načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Izmerili 
bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
počutje in informacije o uravnoteženi zdravi 
prehrani. 

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
4 skupinska srečanja (90 min)  

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo spoznali osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine 
njegovega obvladovanja. Pridobili bodo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
izboljšali svoje počutje. 

 

T E H N I K E   SPROŠČANJA 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 

 

V današnjem vse bolj stresnem življenju 
postajajo tehnike sproščanja vedno bolj 
dobrodošle. Zato bomo vaše sodelavce 
seznanili s tremi različnimi tehnikami 
sproščanja – dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega 
kraja. 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 

V sklopu predavanja bodo zaposleni spoznali 
nekaj veščin v komunikaciji, ki pripomorejo k 
boljšim medosebnim odnosom. 

 

POSKRBIMO  ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE 

POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE - TEMELJNE  DELAVNICE POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE -  POGLOBLJENE  DELAVNICE 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«  

 

 

  

S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Namenjena sodelavcem s sladkorno boleznijo tipa 
2. 
V sklopu srečanja bodo pridobili najpomembnejše 
informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter kako 
upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju 
počutja. 
 

ALI SEM FIT? 
Eno  srečanje 

 

Testiranje telesne pripravljenosti vaših 
sodelavcev s testom hoje na 2 km, 6 minutni test 
hoje ali 2 minutno stopanje na mestu. Po 
dogovoru pa izvedemo tudi poglobljeno 
testiranje. 

 

 

VENSKO POPUŠČANJE 
Eno  skupinsko srečanje (45 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o venskem 
popuščanju, dejavnikih tveganja, ki le to 
pospešujejo, hkrati pa jim bomo predstavili 
aktivnosti za omilitev težav. 

ZDRAVA HRBTENICA 
Eno  srečanje (60 min) 

 

Vaši sodelavci bodo v sklopu predavanja pridobili 
informacije o kako ohranjati zdravo hrbtenico, 
spoznali bodo pravilne in varne vadbe za krepitev 
mišic trupa ter pridobili informacije o pravilni drži 
in dvigovanju bremen na delovnem mestu. 
Predavanju pridružujemo še vadbo mišic 
medeničnega dna. 

 
 

OPUŠČANJE   K  A  J  E  N  J  A 
6 skupinskih (90 min) ali 6 individualnih 

srečanj (30 min) 
 

 

V sklopu delavnice bodo sodelavci spoznali 
svoje kadilske navade, tehnike opuščanja 
kajenja, določili bodo dan brez cigarete ter 
spoznali, kako vztrajati brez cigarete. 

ZDRAVO  JEM 
4 skupinska (90 min) in 2 individualni srečanji 

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o 
pomenu prehrane za zdravje ter znanja in 
veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi 
na trgovskih policah. Seznanili se bodo, kako 
na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
prehranjevalnih navad.                                                                 
 

 

ZDRAVA HRBTENICA 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine 
za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti za težave v hrbtenici. 
Skupaj s strokovnjakom bodo oblikovali 
individualni načrt za povečanje in 
samostojno izvajanje telesne dejavnosti.  

 

G I B A M   SE 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
strokovnjakom bodo oblikovali individualni 
načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Izmerili 
bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
počutje in informacije o uravnoteženi zdravi 
prehrani. 

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
4 skupinska srečanja (90 min)  

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo spoznali osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine 
njegovega obvladovanja. Pridobili bodo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
izboljšali svoje počutje. 

 

T E H N I K E   SPROŠČANJA 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 

 

V današnjem vse bolj stresnem življenju 
postajajo tehnike sproščanja vedno bolj 
dobrodošle. Zato bomo vaše sodelavce 
seznanili s tremi različnimi tehnikami 
sproščanja – dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega 
kraja. 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 

V sklopu predavanja bodo zaposleni spoznali 
nekaj veščin v komunikaciji, ki pripomorejo k 
boljšim medosebnim odnosom. 

 

POSKRBIMO  ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE 

POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE - TEMELJNE  DELAVNICE POSKRBIMO ZA TELESNO ZDRAVJE -  POGLOBLJENE  DELAVNICE 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«  

 

 

  

S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Namenjena sodelavcem s sladkorno boleznijo tipa 
2. 
V sklopu srečanja bodo pridobili najpomembnejše 
informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter kako 
upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju 
počutja. 
 

ALI SEM FIT? 
Eno  srečanje 

 

Testiranje telesne pripravljenosti vaših 
sodelavcev s testom hoje na 2 km, 6 minutni test 
hoje ali 2 minutno stopanje na mestu. Po 
dogovoru pa izvedemo tudi poglobljeno 
testiranje. 

 

 

VENSKO POPUŠČANJE 
Eno  skupinsko srečanje (45 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o venskem 
popuščanju, dejavnikih tveganja, ki le to 
pospešujejo, hkrati pa jim bomo predstavili 
aktivnosti za omilitev težav. 

ZDRAVA HRBTENICA 
Eno  srečanje (60 min) 

 

Vaši sodelavci bodo v sklopu predavanja pridobili 
informacije o kako ohranjati zdravo hrbtenico, 
spoznali bodo pravilne in varne vadbe za krepitev 
mišic trupa ter pridobili informacije o pravilni drži 
in dvigovanju bremen na delovnem mestu. 
Predavanju pridružujemo še vadbo mišic 
medeničnega dna. 

 
 

OPUŠČANJE   K  A  J  E  N  J  A 
6 skupinskih (90 min) ali 6 individualnih 

srečanj (30 min) 
 

 

V sklopu delavnice bodo sodelavci spoznali 
svoje kadilske navade, tehnike opuščanja 
kajenja, določili bodo dan brez cigarete ter 
spoznali, kako vztrajati brez cigarete. 

ZDRAVO  JEM 
4 skupinska (90 min) in 2 individualni srečanji 

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o 
pomenu prehrane za zdravje ter znanja in 
veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi 
na trgovskih policah. Seznanili se bodo, kako 
na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
prehranjevalnih navad.                                                                 
 

 

ZDRAVA HRBTENICA 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine 
za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti za težave v hrbtenici. 
Skupaj s strokovnjakom bodo oblikovali 
individualni načrt za povečanje in 
samostojno izvajanje telesne dejavnosti.  

 

G I B A M   SE 
14 skupinskih (60 min) in 2 individualni 

srečanji. 
(po dogovoru tudi manj) 

 
 

Sodelavci bodo pridobili poglobljeno oceno 
telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za 
varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in 
oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
strokovnjakom bodo oblikovali individualni 
načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Izmerili 
bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
počutje in informacije o uravnoteženi zdravi 
prehrani. 

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
4 skupinska srečanja (90 min)  

(po dogovoru tudi manj) 
 

Vaši sodelavci bodo spoznali osnovne značilnosti 
doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine 
njegovega obvladovanja. Pridobili bodo znanja in 
veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
izboljšali svoje počutje. 

 

T E H N I K E   SPROŠČANJA 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 

 

V današnjem vse bolj stresnem življenju 
postajajo tehnike sproščanja vedno bolj 
dobrodošle. Zato bomo vaše sodelavce 
seznanili s tremi različnimi tehnikami 
sproščanja – dihalne vaje, postopno mišično 
sproščanje in vizualizacijo pomirjujočega 
kraja. 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
Eno  skupinsko srečanje (60 min) 

 

V sklopu predavanja bodo zaposleni spoznali 
nekaj veščin v komunikaciji, ki pripomorejo k 
boljšim medosebnim odnosom. 

 

POSKRBIMO  ZA DUŠEVNO  ZDRAVJE 
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S pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj, ki jih izvedemo v vaši organizaciji s pomočjo naših strokovnjakov z različnih področij, lahko že danes okrepite zdravje vaših sodelavcev na delovnem mestu. 
 

Kontakt: 

  📞📞 03 /713-43-78, 051-668-416, 031-232-757; 📧📧 nada.cilensek@zd-zalec.si , zdrav.vzgoja@zd-zalec.si , ckz-ssd@zd-zalec.si 🖱🖱 www.zd-zalec.si/ckz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZDRAVO  ŽIVIM 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 

Vaši sodelavci bodo pridobili vse potrebne 
informacije o zdravem prehranjevanju in telesni 
dejavnosti, spoznali bodo osnove kako obvladati 
stres, opustiti kajenje in pitje alkohola, skupaj s 
strokovnjaki bodo oblikovali načrt za spremembo 
življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju 
njihovega počutja. 

 

ZVIŠAN  KRVNI  TLAK 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

               

Vaši sodelavci bodo pridobili informacije o pomenu 
normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za 
zdravje, spoznali bodo, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja in kateri so dejavniki 
tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka, 
pridobili bodo znanja in veščine za pravilno izvajanje 
samomeritev krvnega tlaka. 

 
 

ZVIŠANE  MAŠČOBE  V KRVI 
Eno skupinsko srečanje (90 min) 

 
 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanje in informacije o 
nastanku holesterola ter pomenu normalnih in 
mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje. 
Osveščeni bodo o tem, kako pomembna je izbira 
zdravega načina življenja ter o tem, kakšni so 
dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v 
krvi. 

 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR 
Eno  skupinsko srečanje (90 min) 

 
 

Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o mejni 
bazalni glikemiji in moteni toleranci na glukozo. 
Skupaj s strokovnjaki bodo oblikovali načrt za 
spremembo življenjskega sloga, s katerim bodo 
lahko učinkovito vplivali na znižanje koncentracije 
sladkorja v krvi. 
 

 

 
 

 

 

 

SLADKORNA  BOLEZEN TIP 2 
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upočasniti potek bolezni. Pridobili bodo znanja in 
veščine za pravilno izvajanje samokontrole 
krvnega sladkorja. S strokovnjakinjo pa bodo 
oblikovali načrt za spremembo življenjskega sloga, 
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na enostaven način pripraviti zdrav jedilnik ter 
kako se prehranjevati v različnih življenjskih 
situacijah. Skupaj s strokovnjakom bodo 
oblikovali načrt za spremembo 
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oblik telesne dejavnosti. Skupaj s 
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načrt za povečanje in samostojno izvajanje 
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bodo tudi lasten napredek v telesni 
pripravljenosti in gibalnih navadah. 

 

 

SODOBNE DIETE 
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Vaši sodelavci bodo pridobili znanja o sodobnih 
dietah, o negativnem vplivu le teh na splošno 
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SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
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veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in 
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PODPRIMO LOKALNO GOSPODARSTVO – KUPUJMO LOKALNO
Sodobni globalizirani svet ponuja 
neomejeno število možnosti za 
nakup blaga pa tudi storitev od 
kjer koli. Opravimo nekaj klikov 
na spletu, počakamo dan ali dva in 

že na naših vratih pozvoni poštar ter nam izroči težko 
pričakovano pošiljko. Kvaliteta je bila sicer na spletu 
videti precej boljša, ampak ker je bila dostava sora-
zmerno hitra, cena pa zelo ugodna, smo z nakupom 
zadovoljni in čez dan ali dva že brezskrbno klikamo, 
da bi naročili nek drug izdelek. Nakupovanje iz naslon-
jača – neprecenljivo. Ob neumornem klikanju in iskan-
ju super ugodnih ponudb z neverjetnimi popusti niti 
ne pomislimo, da morda le nekaj sto metrov od nas 
lokalni podjetnik za primerljivo ceno izdeluje dosti 
bolj kakovostne izdelke, ki jih lahko povrh vsega do-
bimo že danes. Žal pa si podjetnik iz sosednje vasi ne 
more privoščiti dragih reklam, kot si jih lahko privošči 
globalna konkurenca, katere konkurenčnost pogosto 
temelji na mizernem plačilu delovne sile. Za razliko 
od globalne konkurence lokalni podjetnik ob različnih 
priložnostih prispeva lokalnemu okolju, v katerem 
deluje – donira lokalnim dobrodelnim organizacijam, 
društvom in klubom, sponzorira talentirane lokalne 
športnike, glasbenike, prispeva nagrade v nagradni 
sklad za tradicionalne lokalne prireditve itd. Seveda 
vselej nakup pri lokalnem ponudniku ni mogoč, kadar 

pa je, bi morali imeti pred odločitvijo vse navedeno v 
mislih. 
Z namenom podpreti lokalno gospodarstvo je zato 
Občina Vransko na občinsko spletno stran www.vrans-
ko.si vključila spletni iskalnik Kupuj lokalno, katerega 
cilj je na enem mestu zdužiti razdrobljeno ponudbo bla-
ga in storitev v občini. Iskalnik se nahaja na spletni po-
vezavi https://www.vransko.si/gospodarstvo/kupuj-
mo-lokalno in predstavlja register lokalnih ponudnikov 
blaga in storitev, v katerem je vsak poslovni subjekt 
predstavljen z osnovnim opisom ponudbe in kontakt-
nimi podatki. Iskalniku sta dodana še elektronski 
časopis, v katerem so objavljene informacije Zbor-
nice zasebnega gospodarstva Žalec s področja obrti 
in podjetništva ter modul Aktualno, ki združuje ak-
tualne vsebine. Podrobnejša predstavitev ponudbe 
posameznega ponudnika je plačljiva in je na voljo pri 
izdelovalcu iskalnika RR – Računalniške rešitve, d. o. 
o. (Rok Bezlaj, 040 419 842 ali rok@racunalniske-re-
sitve.si). 
V prihodnji številki Občinskega informatorja bomo 
funkcionalnosti, ki jih iskalnik omogoča, podrobneje 
predstavili. 
Lepo vabljeni k ogledu ponudbe lokalnih ponudnikov. 
Podprimo lokalno gospodarstvo – kupujmo lokalno! 

Občinska uprava

UPRAVNA ENOTA ŽALEC V LETU 2018 
 Upravna enota Žalec opravlja naloge, ki jih je država 
zaradi številnih potreb po urejanju javnih zadev in 
življenjskih situacij prenesla v lokalno okolje, da bi 
tako ljudem približala in olajšala uresničevanje njihovih 
pravic, dolžnosti in zakonitih interesov. V tem pogledu 
je vsaka upravna enota organizacijska izpostava 
države, ki na prvi stopnji vodi upravni postopek o 
zadevah, ki so sicer v pristojnosti različnih ministrstev, 
in opravlja druge upravne naloge, določene z zakoni in 
podzakonskimi predpisi. 

V letu 2018 smo na Upravni enoti Žalec obravnavali 
preko 18.180 upravnih zadev. Pri tem nam je v posebno 
zadovoljstvo, da smo ves čas vzdrževali visoko raven 
profesionalnosti tudi v odnosu do naših strank. Kljub 
velikemu številu bolj ali manj zahtevnih postopkov smo 
namreč imeli le 12 pritožb na naše delo. Od tega jih je 
bilo največ na področju gradenj (7). V večini primerov so 
pritožbeni razlogi zunanjega izvora, npr.: pritožniki so 
stranski udeleženci – mejaši, ki s pritožbami v postopku 
za izdajo gradbenega dovoljenja niso uspeli. Podobno 
je takrat, ko so  vzroki za pritožbe v nejasnih določbah 
in preširokih pravnih pojmih, na primer v prostorskih 

aktih, ki so sicer pristojnost drugih organov. Upravna 
enota v takih primerih nima prav veliko manevrskega 
prostora, saj smo kot organizacijska enota izvršilne veje 
oblasti  pristojni le za odločanje na podlagi predpisov. 
Če predpis oziroma splošni akt s preširokimi pojmi 
predstavlja problem pri razlagi in uporabi v praksi, 
upravna enota na rešitev nima neposrednega vpliva. 
S pobudo ali zaprosilom za razlago se lahko kvečjemu 
obrne na drugostopenjski organ oziroma pristojno 
ministrstvo. Na njegovo delo pa seveda ne more 
vplivati. 

Sicer je leto 2018 zaznamovala nova gradbena 
zakonodaja. Ta je odločilno vplivala na izredno 
povečanje števila vlog že pred uveljavitvijo. Tako smo 
na naši upravni enoti pred 1. 6. 2018 prejeli v tednu dni 
več kot 120 vlog, medtem ko sicer v povprečju tedensko 
prejmemo okoli 15 vlog. Zaradi tega je neizogibno prišlo 
tudi do podaljšanja rokov reševanja upravnih zadev iz 
tega naslova. 

Kar zadeva udeležence v postopkih po prostorski 
in gradbeni zakonodaji, so investitorji s finančnim 
in drugim tveganjem, ki spremljajo investiranje na 



33Ne spreglejte

tem področju, gotovo med najbolj izpostavljenimi 
udeleženci. Zato je tudi z gledišča upravnega postopka 
pomembno, da že pri samem načrtovanju tehtno 
izbirajo dobre, strokovno usposobljene projektante. 
Kajti če projektant pripravi vsebinsko ustrezno, čim 
bolj popolno projektno dokumentacijo, potem tega  ni 
treba znova dopolnjevati ter s tem po nepotrebnem 
obremenjevati postopka, z vedno novimi dopolnitvami 
posledično spreminjati oziroma podaljševati procesne 
roke ipd. Namesto tega nekateri investitorji očitno 
raje tvegajo, misleč, da lahko slabo načrtovanje 
kompenzirajo v upravnem postopku. Od upravnega 
organa povsem neutemeljeno pričakujejo, da jim lahko 
v upravnem postopku nadoknadi časovne zamude in 
strokovne napake, storjene pred vložitvijo zahteve 
za izdajo gradbenega dovoljenja, npr. pri usklajevanju 
prostorsko izvedbenih podlag občin, izdelavi projektne 
dokumentacije, pridobivanju mnenj pristojnih 
mnenjedajalcev in podobno. Čeprav si prizadevamo, 
da v okviru možnega pomagamo, nekaterih napak, ki 
jih povzročijo drugi, sami žal ne moremo in ne smemo 
odpravljati, saj teh pristojnosti nimamo. Zaradi tega 
velja še enkrat poudariti, da naj vlagatelj zahteva od 
tistih, ki so za to pristojni, da mu pripravijo kvalitetno 
dokumentacijo, saj je to pogoj, da lahko gradbeno 
dovoljenje pridobi čim hitreje.     

Novi oziroma zdaj že veljavni gradbeni zakon 
ponuja več možnosti tudi za legalizacijo nelegalnih, 
neskladnih objektov ali t. i. črnih gradenj. Zato v letu 
2019 pričakujemo še več vlog za legalizacijo obstoječih 
gradenj. Vlagateljem pa iz istih razlogov preglednega 
in hitrejšega postopka, brez nepotrebnega odlašanja 
z naknadnimi dopolnitvami, tudi v teh primerih 
svetujemo, da si pred oddajo vloge zagotovijo ustrezno 
gradivo in strokovno podporo. Pregleden in hiter 
postopek je namreč v obojestranskem interesu, tako 
vlagatelja, ki upravičeno zasleduje svoj zakoniti interes, 
kot upravne enote, ki deluje v javnem interesu. 

Na področju vojne zakonodaje novosti ni bilo in jih tudi v 
letu 2019 ne pričakujemo. V letu 2018 smo največ odločali 
o veteranskih dodatkih (255 zadev) in zdravstvenem 
varstvu vojnih veteranov (55 zadev). Ob tej priložnosti 
želimo vse vojne veterane opozoriti, in sicer zato, da 
se izognemo primerom, ko prejemki ne bi bili izplačani 
ali premije za zdravstveno varstvo ne bi bile plačane; 
ali ko bi morali zaradi preveč prejetega veteranskega 
dodatka prejemke iz tega naslova kasneje vračati, 
opozoriti na to, da pravočasno sporočijo na upravno 
enoto vse spremembe, ki bi lahko vplivale na izplačila, 
npr. menjavo zavarovalnice za zdravstveno varstvo, 
spremembo transakcijskega računa, spremembo v 
dohodkih zase in za družinske člane. 

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od 
leta 2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam 
s posebnimi potrebami omogočajo večjo kvaliteto 

življenja in samostojnost. S tem se preprečuje in 
odpravlja diskriminacija invalidov. Na voljo imajo več 
pravic, ki jih lahko uveljavljajo na upravni enoti, kot 
so uveljavljanje tehničnega pripomočka, prilagoditev 
vozila, pridobitev psa pomočnika in pridobitev 
EU-kartice ugodnosti za invalide. V letu 2018 smo 
tako odobrili nakup 27 tehničnih pripomočkov in 
prilagoditev vozil ter izdali 41 vrednotnic (24 % več kot 
v letu 2017), saj se je s spremembo pravilnika povečal 
nabor pripomočkov. 

Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in 
sicer za osebno dopolnilno delo, na podlagi katere 
lahko upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V 
preteklem letu smo jih izdali kar 293. Število iz leta v 
leto narašča. 

Upravno notranje zadeve: državljanstvo, društva, 
orožje, eksplozivi, javne prireditve, tujci, osebno ime, 
osebne listine, matične zadeve, promet itd. sodijo 
med najobsežnejše in raznovrstne postopke. Njihovo 
število je v preteklem letu preseglo 15.600 zadev. 
Izredno se je povečalo število vlog tujcev, kar za 45 % 
v primerjavi z letom prej (v letu 2018 smo prejeli 1.191 
vlog). V to področje spada še prijava prebivališča, 
kamor se uvrščajo postopki ugotavljanja stalnega 
prebivališča. Veliko število tovrstnih postopkov (106 
uvedenih postopkov ugotavljanja prebivališča) je 
večinoma posledica nastalih gospodarskih razmer, 
osebnih in finančnih stisk ter neplačevanja dolgov. Z 
razumevanjem sprejemamo okoliščine, da potrebujejo 
ljudje v stiski toliko več pozornosti in potrpežljivosti 
v postopkih. Temu primerno si prizadevamo, da jim v 
okviru naših pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere 
stranke kljub temu nestrpne in žaljive, nekatere celo 
nasilne, tako da nam v takih primerih preostane le še 
ljudski pregovor: dobrota je včasih res sirota. 

V letu 2019 pričakujemo zamenjavo večjega števila 
osebnih dokumentov, saj poteče veljavnost skoraj 
3000 osebnim izkaznicam in 1000 potnim listinam, 
katerih imetniki imajo stalno prebivališče na 
območju UE Žalec. Če ste med njimi, svetujemo, da 
si s pravočasno zamenjavo osebnega dokumenta 
prihranite nepotrebno odlašanje in nevšečnosti, zlasti 
če načrtujete potovanje v tujino. 

Ko smo že pri dobronamernih nasvetih, naj omenim, 
da so nekateri lastniki motornih vozil milo rečeno 
nejevoljni zaradi prekrškovnih postopkov, ki jih je 
upravna enota kot prekrškovni organ dolžna uvesti po 
uradni dolžnosti. V tem okviru so na primer prekrški 
zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, 
neusklajenih podatkov v prometnem dovoljenju, 
prenehanja veljavnosti zavarovalne police. Zaradi 
opustitev oziroma kršitev navedenih zakonskih 
obveznosti smo bili v lanskem letu primorani izdati 109 
plačilnih nalogov. Kot rečeno, upravna enota je pri teh 
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kršitvah  dolžna ukrepati po uradni dolžnosti. Vsakdo pa 
se lahko temu enostavno izogne, samo zakon je treba 
spoštovati. 

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z 
različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna 
upravna dejanja in opravila, npr. različna potrdila iz 
uradnih evidenc, katerih število znaša preko 37.000 
zadev. Zraven je še nadvse spodbudno in razveseljivo 
število poročnih obredov, ki smo jih imeli v prejšnjem 
letu kar 204. Skupno število vseh teh opravil in uradnih 
dejanj v primerjavi z letom 2017 kaže očiten porast, in 
sicer za kar 4000 zadev več. 

Glede drugih upravnih nalog velja posebej poudariti 
delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in 
gozdovi ter kmetijami, kamor spada urejanje grafičnih 
enot rabe kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-
ov. Teh smo v letu 2018 zarisali natančno 1.086. Kot 
vsako leto v času od konca januarja do začetka maja na 
upravni enoti potekajo preverjanja in ureditve GERK-ov 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z oddajo zbirnih vlog 
za subvencije. Zaradi velikega števila nosilcev kmetijskih 
gospodarstev, ki jih moramo preveriti, si prizadevamo, 
da se z naročanjem strank kar se da izognemo čakalnim 

vrstam. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam to 
zaenkrat tudi uspeva. 

Malo manj nam je v zadovoljstvo, da si že več let 
prizadevamo za dokončanje denacionalizacijskih zadev, 
ki izstopajo po obsegu postopkov in nacionaliziranega 
premoženja. Konec leta 2018 smo imeli v reševanju tri 
zadeve, od tega je ena zadeva v pritožbenem postopku. 

Za konec, a ne nazadnje, velja poudariti, da je k dobrim 
rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank 
tudi v preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z 
vsemi državnimi organi, organi lokalne samouprave in 
javnimi ustanovami, predvsem na področju okolja in 
prostora, upravnih notranjih zadev in policije, centra 
za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske 
uprave, organov pravosodja, sodišč in državnega 
odvetništva. Ob tej priložnosti se jim za korektno 
sodelovanje še enkrat zahvaljujem. 

 Simona Stanter, načelnica

OBVESTILO O ZBIRANJU PODPISOV VOLIVCEV V PODPORO 
KANDIDATOM ZA POSLANCE V EVROPSKI PARLAMENT

Spoštovane volivke in volivci, 

obveščamo vas, da se zbirajo podpisi volivk in volivcev v podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament od 
ponedeljka, 25. 2. 2019, do vključno petka, 26. 4. 2019. 

  Zbiranje podpisov poteka v sprejemni pisarni Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, vse dni v tednu v 
poslovnem času, in na Krajevnem uradu Vransko, Vransko 59, ob torkih od 8. do 12. in od 12.30 do 15. ure. 

  V navedenem roku lahko volivke in volivci podate podporo na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v sprejemni pisarni 
Upravne enote Žalec ali na Krajevnem uradu Vransko. 

  Podporo kandidatom za poslance lahko daste vsi državljani Republike Slovenije ter državljani drugih držav članic Evropske 
unije, ki ste vpisani v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament. Volivke in volivci, izpolnite obrazec s tiskanimi 

črkami in ga podpišite v prisotnosti uradne osebe ter priložite veljaven osebni dokument. Svojo podporo lahko podate s 
podpisom na predpisanem obrazcu samo eni listi kandidatov. 

  Podporo lahko volivke in volivci podate na predpisanem obrazcu na naslednje načine: 
1.  osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, ne glede na stalno prebivališče volivke ali volivca;
2. v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne 

kazni tako, da vašo istovetnost na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda; 
3. volivke in volivci, ki ste stalno ali začasno v tujini, tako da vaš podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko 

konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi 
Ministrstvo za zunanje zadeve; 

4. bolni in invalidi, ki se ne nahajate v zavodih oziroma ustanovah, osebno na domu pred uradno osebo pristojnega organa, 
če podate zahtevo za obisk na domu 15 dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev kandidatur. Zahtevo lahko 
sporočite po telefonu (03 713 51 20), e-pošti (ue.zalec@gov.si) ali navadni pošti (Upravna enota Žalec, Ulica Savinjske 
čete 5, 3310 Žalec). 

  Volivke in volivci izročite oziroma pošljete izpolnjene in potrjene obrazce predlagatelju kandidature ali liste kandidatov. 
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KULTURNI DOM VRANSKO
sobota, 30. marec 2019, ob 19.30

Ste pripravljeni na najzabavnejše šale 
na temo šole?

 Uroš Kuzman nas v novi monokomediji 
popelje na ekskurzijo po spominih 

na piflanje, plonkanje, pisanje in 
špricanje. Uroš, edini slovenski komik 
z doktoratom iz matematike,  je v tej 
krohotanja in hihitanja polni blok uri 
profesor, ki smo ga vsi vedno želeli: 
sproščen, duhovit in ga bolj kot golo 

predavanje zanima to, da iz nas izvleče 
največ – smeha.

PROFESOR UROŠ KUZMAN MLAJŠI
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NAJBOLJŠEGA V REGIJI BOMO OKRONALI NA VRANSKEM
S finalnim turnirjem na Vranskem se v soboto, 13. aprila, 
sklenila 11. sezona Lige NLB Wheel, kjer se meri osem 
regionalnih ekip košarkarjev na vozičkih iz petih držav: 
Slovenije, Avstrije, Hrvaške, BiH in Srbije. Tekmovanje 
je uvodoma potekalo v dveh skupinah po Bergerjevem 
sistemu in pravilih IWBF. V skupini A so tekmovale: Slo-
venija-ZŠIS-POK, KIK Sana – Sanski Most, KKI Zagreb 
Zagreb in KIK Zmaj Gradačac, v skupini B pa KKI Vrbas 
– Banja Luka, KKK Singidunum – Beograd, KIK Una 
Sana – Bihać in RBB Flinkstones – Graz. Letos se je še 
posebej izkazala pomlajena slovenska vrsta, ki jo vodi 
trener Žiga Kobaševič. Napredovali so med štiri najbolj-
še v regiji, kar je velik korak za košarko na vozičkih v 
Sloveniji. 

Zgledno sodelovanje z Ligo ABA – ligo hodečih

»Ta dosežek, da smo med štirimi v regiji, nam veliko 
pomeni. To je pomemben korak za košarko, za ekipo. 
V preteklih letih smo se redno uvrščali v spodnji dom 
tabele, letos se borimo za odličje,« se sklepnega dejan-
ja Lige NLB Wheel veseli tudi trener Kobaševič. Gene-
ralni pokrovitelj lige je Nova ljubljanska banka, medij-
ski partner ostaja spletni portal 
Kosarka.si, tekmovanje vodi vodja 
športa pri Zvezi paraplegikov Slo-
venije Gregor Gračner. Delegat je 
Milan Lukan, delegator sodnikov 
pa Žarko Tomšič. Tudi v tej sezoni 
se nadaljuje dobro sodelovanje z 
regionalno Ligo ABA, ki pomaga 
pri promociji košarke na vozičkih 
po celi regiji.
Nov list v košarkarski zgodbi NLB 
Wheel 

»Po desetih sezonah, ki jih imamo 
pod streho, se je v tej sezoni obr-
nil novi list v tej zgodbi, ki ji lahko 
rečemo zgodba o uspehu. Sezona 
2018/19 je prinesla kar nekaj novo-

sti. Prva novost je, da spet sodeluje osem ekip. Gene-
ralni sponzor banka NLB d.d. nas je v celoti opremil z 
enotno športno opremo in ponovno bo poskrbel za 
dva vozička za igranje košarke. Velik korak je bil nare-
jen na področju promocije in sodelovanja z mediji ter 
lokalno skupnostjo. Obnovili smo spletno stran (http://
www.nlbwheel.com/), aktivirali klube pri promociji 
tekmovanja, čaka pa nas izjemen zaključni turnir, ki bo
13. aprila na Vranskem. Občina Vransko bo pokrovitelj 
finala, za kar se ji iskreno zahvaljujem! Z željo, da košar-
ko še približamo širši javnosti, bo pripravljena tudi 
osebna televizijska oddaja, ki bo nudila vse informaci-
je o ligi in bo kot nek pomnik sezoni (in celotni ligi), ki 
jo začenjamo. Vsem ekipam kakor tudi vsem sodelu-
jočim tekmovalcem veliko športnih uspehov tudi na
sklepnem dejanju na Vranskem. Žoga je okrogla, naj se 
okrona tista ekipa z naslovom prvaka, ki je trenutno v 
jugovzhodnem delu Evrope najboljša,« je še povedal 
Gregor Gračner, vodja lige NLB Wheel. 
Dosedanji prvaki Lige NLB Wheel:
2017/2018: KKI Vrbas
2016/2017: KKI Vrbas
2015/2016: KKI Vrbas
2014/2015: KKI Vrbas
2013/14: KKI Vrbas
2012/13: KKK K3 Sarajevo
2011/12: KIK Sana
2010/11: KIK Sana
2009/10: KIK Sana
2008/09: KIK Sana

Drago Perko
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2. marec 2019

PESNIŠKA NAGRADA FANNY HAUSSMANN

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje pesniško nagrado Fanny 
Haussmann, imenovano po prvi slovenski pesnici, za ciklus pesmi s poljubno tematiko.

Avtorice in avtorje vabimo, da na natečaj prijavijo ciklus pesmi, ki ne bo daljši od 200 verzov, pesmi 
pa so v izvirniku napisane v slovenskem jeziku. S poslanimi pesmimi ne smejo sodelovati še v katerem 

drugem natečaju in pesmi predhodno ne smejo biti javno objavljene.

Ciklus pesmi naj bo podpisan le s šifro; v posebni zalepljeni ovojnici, prav tako označeni s šifro, naj bodo 
avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.

Ciklus pesmi in ovojnico z navedenimi podatki pošljite skupaj v večji ovojnici na naslov: 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s pripisom »Za pesniško 
nagrado Fanny Haussmann« najkasneje do 31. maja 2019.

Strokovna komisija v sestavi Marija Končina, Lidija Koceli, Peter Kolšek in Zoran Pevec bo izbrala pet 
nominiranih avtorjev, med katerimi bo določila zmagovalca, ki bo razglašen na prireditvi. Imena izbranih 
petih nominiranih avtorjev bodo objavljena v pomembnejših tiskanih medijih in na družabnih omrežjih, 

nominiranci pa prejmejo tudi pisno obvestilo. 

Dodatna pojasnila dobite na e-pošti zkst.program@siol.net in po telefonu 03 712 12 82 ali 031 867 167.

Zmagovalka ali zmagovalec prejme nagrado v višini 1.000 evrov. Nagrada bo podeljena ob izidu 
Revije za književnost in kulturo Vpogled septembra 2019. Ciklus pesmi zmagovalke ali zmagovalca, 

izbrane pesmi drugih štirih nominirancev in morebitni kakovostnejši ostali prispevki bodo objavljeni v 
reviji Vpogled (honorar ni predviden).
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POSLOVILI SO SE
Marca se je od nas poslovil:

Franc Felicijan, (1958-2019), Selo pri Vranskem 2

Ne spreglejte

KURJENJE ODPADKOV JE PREPOVEDANO

V spomladanskem času, ko pričnemo urejati okolico, 
vrtove, njive … se znajdemo pred zagato, kam z vsemi 
biološkimi odpadki. Najhitrejša rešitev se nam ponudi 
tako, da jih kar na kraju zakurimo. In potem se gost dim 
vije po dolini, naselju in smradi ter duši vse živo. Pa je to 
dobra rešitev?
Glede na čas v katerem živimo, je ekologiji in varstvu 
okolja potrebno nameniti veliko večjo vlogo in tako tudi 
v zvezi s tem drastično spremeniti miselnost in ravnan-
je. Zaradi tega tudi evropske direktive narekujejo in 
opravičujejo prepoved kurjenja odpadkov v naravnem 
in bivalnem okolju, ki trenutno velja v Sloveniji. Sezona 
požarov v naravi se v zadnjih letih zaradi toplih in suhih 
pomladi in jeseni podaljšuje, najpogostejši povzročitelj 
pa je človek s svojo nepremišljeno dejavnostjo. Požare 
največkrat zanetijo lastniki zemljišč, ki želijo s kmetijskih 
površin odstraniti organsko maso zaradi lažjega obdelo-
vanja ali zaradi čiščenja površin v prepričanju, da je to za 
kmetijsko površino koristno. Mnogi so namreč zmotno 
prepričani, da s požiganjem trajno uničijo plevel. Takš-
na oblika spravila organske mase s kmetijske površine je 
tako z vidika varstva okolja kot z vidika agrotehnike naj-
bolj neprimerna in neutemeljena.
Glavni razlog za prepoved kurjenja je predvsem v tem, da 
se zaradi požarov v naravi povzroča tudi velika okoljska 
škoda in da se pri kurjenju širi neprijeten vonj, kar je pose-
bej zoprno v urbanih okoljih. Posebej skrb vzbujajoče pa 
je dejstvo, da se zaradi ognja, ki ne razvije dovolj visoke 
temperature, v zrak sproščajo strupeni plini, dim ter saje, 
ki so po dognanjih strokovnjakov toksični in karcinogeni. 
Strokovnjaki opozarjajo, da ima kurjenje rastlinskih os-
tankov negativne posledice za tla oziroma rodovitno 
prst. Pri kurjenju organske mase so tla izpostavljena vi-
soki temperaturi, ki ni značilna. Visoka temperatura po-
vzroča, da poleg mase, ki jo želimo sežgati, popolnoma 
propadejo občutljive vrste kmetijskih rastlin, ki bi jih še 
želeli obdržati. Ogenj in visoke temperature celo sti-
mulirajo razvoj semena nekaterih trdovratnih plevelov, 
ki se jih bomo s težavo, predvsem pa z višjimi stroški, 
znebili. Površina sicer po sežiganju z zakasnitvijo ozele-
ni, toda botanična sestava vzniklih rastlin bo na takšnih 
površinah po biološki in krmni vrednosti bistveno slabša. 

Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da nekateri posamezniki 
celo ob razglašeni določeni stopnji požarne ogroženosti 
le-te ne spoštujejo in tako s kurjenjem ogrožajo življenja 
ljudi, živali, naravno okolje in premoženje.

Zakonodaja
Prepoved kurjenja v naravnem in bivalnem okolju v Sloveniji 
ureja več predpisov z globami celo do 4100 € za posamezni-
ka.
Uredba o ravnanju z odpadki določa, da morajo biti vsi 
odpadki, tudi naravni, primerno obdelani, torej ali predelani 
ali odstranjeni v skladu z določili uredbe. To pa lahko stori 
ali imetnik odpadkov sam ali pristojne službe. To pomeni, 
da je tudi kurjenje odpadkov v naravi kot način njihovega 
nenadzorovanega odstranjevanja prepovedano.
V skladu z uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpad-
kov obdelava pomeni kompostiranje, mehansko-biološko 
obdelavo ali katerikoli postopek higienizacije teh odpadkov, 
nikakor pa ne sežiganje v naravnem okolju. Določena pravila 
veljajo tudi za oddajo odpadkov, saj mora imetnik odpadkov 
zagotoviti, da se odpadki ne mešajo, zato da jih je kasneje 
mogoče obdelati.
V občini Vransko sta bila sprejeta tudi dva občinska akta, ki 
v svojih določilih urejata prepoved kurjenja. Odlok o javnem 
redu in miru v občini Vransko (Uradni list RS, št. 15/2010)  pre-
poveduje na travnikih, njivah, gozdovih, javnih mestih, zele-
nih površinah in v bližini objektov povzročati splošno požar-
no nevarnost, Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 55/2009) pa imetnikom 
odpadkov prepoveduje sežiganje in/ali odlaganje odpadkov 
v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranje-
vanje komunalnih odpadkov. Pristojnost ukrepanja po nave-
denih občinskih predpisih ima medobčinski inšpektorat.

Pravilno ravnanje z zelenim odrezom in biološkimi odpadki
Odpadke, primerne za kompostiranje, lahko posameznik 
ustrezno kompostira na svojem zemljišču, vse ostalo mora 
oddati v ustrezen zabojnik oziroma oddati javni komunal-
ni službi. Sežiganje kot način odstranjevanja odpadkov 
ni dovoljeno. Prav tako velja opozoriti, da mora imetnik 
odpadkov, če se odloči, da jih bo predal pristojnim komu-
nalnim službam, zagotoviti, da so odpadki primerno ločeni 
in ne pomešani, zato da jih je pozneje možno učinkovito 
predelati. Manjše količine tovrstnih odpadkov lahko posa-
meznik odloži v tipske rjave zabojnike, namenjene biološkim 
odpadkom ali zabojnike za zeleni odrez. Za večje količine 
je potreben dogovor z javno komunalno službo. Na pristo-
jnem komunalnem podjetju vam bodo pri odvozu tovrstnih 
odpadkov z veseljem svetovali in pomagali.

Petra Arh
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

30. 3. 2019
19.30

Monokomedija
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

2. 4. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

6. 4. 2019
9.00 MAVRIČNI TURNIR V ODBOJKI Športna dvorana Vransko ŠD Vransko in ŠRD Ločica

(031 283 113, 031 284 649)

6. 4. 2019
19.00

Gledališka predstava
LETA NIČ, EN DAN POTEM Kulturni dom Vransko Župnijska Karitas Vransko

13. 4. 2019
od 11.30

FINALE NLB WHEEL 
KOŠARKA NA VOZIČKIH Športna dvorana Vransko Zveza paraplegikov Slovenije

16. 4. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

17. 4. 2019
18.00

Zaključna prireditev
MALI SAVINJČANI BEREMO Kulturni dom Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 4. 2019
13.00-16.00 VELIKONOČNA STOJNICA pred občinsko stavbo Folklorno društvo Vransko

(041 270 546)

22. 4. 2019
8.00 VELIKONOČNI POHOD zbor pred občinsko stavbo Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

22. 4. 2019
9.00

VELIKONOČNI TURNIR V 
NAMIZNEM TENISU Športna dvorana Vransko ŠRD Ločica

(031 284 649)

23. 4. 2019
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

26. 4. 2019
18.00 REVIJA DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV Kulturni dom Vransko Kulturno društvo Vransko

(070 598 455)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

6. 4. 2019
8.00 ČISTILNA AKCIJA območje Občine Tabor Občina Tabor (03 705 70 80),

POŠ Tabor (03 703 21 80)

6. 4. 2019
13.00 TURNIR V NAMIZNEM TENISU Dom krajanov,

dvorana
ŠD Partizan Tabor

(041 767 883)

9. 4. 2019
18.00

»POZDRAV POMLADI«
Območno srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov in malih vokalnih zasedb

Dom krajanov,
dvorana

JSKD OI Žalec
(03  49 13 840)

10 . 4. 2019
18.00

»POZDRAV POMLADI«
Območno srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov in malih vokalnih zasedb

Dom krajanov,
dvorana

JSKD OI Žalec
(03  49 13 840)

11. 4. 2019
9.00

KROŽEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

13. 4. 2019
8.00-13.00 SEJEM STARODOBNIKOV, DELOV IN OPREME Inotrak, d. o. o.,

Kapla 16
Steyr klub Savinjske doline

(041 620 270)

13. 4. 2019
9.00

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK IN
TRŽNICA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT Kmetija Laznik Adi Laznik

(041 543 396)

17. 4. 2019
16.30

ZAKLJUČNA PRIREDITEV BRALNEGA 
PROJEKTA

MALI SAVINJČANI BEREMO

Dom krajanov,
dvorana

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
 (03 712 12 52)

22. 4. 2019
9.00

VELIKONOČNI POHOD 
V MARIJO REKO start izpred KZ Tabor Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429)

25. 4. 2019
19.00

SLAVNOSTNA SEJA OS S
PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ

Dom krajanov,
dvorana

Občina Tabor in KD Ivan Cankar Tabor
(03 705 70 80)

25. 4.–10. 5. 2019
v času odprtja občine 

RAZSTAVA DEL 
LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA

Občina Tabor,
sejna soba

Likovna sekcija Mavrica 
(068 146 126)

26. 4. 2019
18.00

Predavanje zgodovinarja Franca Kralja
VERONIKA DESENIŠKA V TABORU

Občina Tabor,
sejna soba

Franc Kralj
(070 705 468)
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