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številka 160
Vransko, 30. 10. 2019

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, PGD Vransko, Gasilska zveza 
Vransko, PD Vransko, FD Vransko, SVAMZ, Studio Di.Foto.
Graf, Tone Tavčar, Jože Bojec

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 29. 11. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 11. 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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V ponedeljek, 23. 9. 2019, sem skupaj z županom Občine 
Vransko Francem Sušnikom in županom Občine Tabor 
Markom Semprimožnikom obiskal Direkcijo za infra-
strukturo na temo izvedbe nujnih vzdrževalnih in inves-
ticijskih del na cesti R2-447, odsek 0290 Ločica–Šentru-
pert. Tja smo prišli s preprostim vprašanjem, kdaj se bodo 
pričela dela na tem zelo obremenjenem cestnem odseku. 

Marca letos sva z županom Občine Vransko opozorila Di-
rekcijo za infrastrukturo o nujno potrebnem rondoju pri 
Energetiki Vransko zaradi vse pogostejših preusmeritev 
prometa z avtoceste na državno cesto.

Direkcija je najino pobudo sprejela in se je v sklopu nuj-
nih del, ki so v naslednjem letu ali dveh predvidena v 
trojanskih tunelih, dogovorila z DARS-om, da se bo pred 
začetkom del na osrednjo vpadnico v trg Vransko zgradi-
lo krožišče, ki bo občanom omogočalo normalno vklju-
čevanje na regionalno cesto R2-447. Naročilo projekta in 
strošek bo prevzel DARS. 

Po zagotovilih Direkcije naj bi bil hodnik za pešce v Bro-
deh zgrajen še letos, nova mostova v Brodeh pa naj bi 
bila zgrajena v drugi polovici leta 2020 (vsekakor pa pred 
začetkom obnove trojanskih predorov). Dogovorili smo 
se, da bo Direkcija sofinancirala ločilno ograjo in odvod-
njavanje hodnika za pešce v Prekopi v skupni dolžini 180 m.

V naselju Kapla v občini Tabor bo v okviru ureditve avto-
busnih postajališč urejen tudi prehod za pešce. Predvi-
doma leta 2021. Za izgradnjo križišča v Pondorju pa tre-
nutno poteka odkup zemljišč. 

Za marca 2019 že dogovorjeno preplastitev treh odsekov 
ceste na relaciji Ločica–Šentrupert, trenutno ni zagotov-
ljenih proračunskih sredstev. V proračunu za leto 2020 se 
načrtuje drastično zmanjšanje sredstev za vzdrževanje in 
izgradnjo državnih cest z 280 na 218 milijonov evrov. 

Pri sprejemanju proračuna si bom prizadeval zagotoviti 
sredstva za obnovo najbolj kritičnih odsekov te ceste in, 
kar je najpomembnejše, še naprej bom z obema župano-
ma opozarjal in bil glas vseh, ki se dnevno vozite po tej 
cesti. Težko razumem, da vsak infrastrukturni objekt v 
naši državi preplačujemo, ni pa denarja za najbolj promet-
no cesto v naši prelepi dolini. 

Aleksander Reberšek

OBISK NA DIREKCIJI ZA INFRASTRUKTURO

Lepo septembrsko soboto 21. 9. 2019 smo zaznamovali z 
9. rekreacijskim tekom »TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE«. 

Cilj prireditve je bil spodbujanje zdravega načina živ-
ljenja in medgeneracijsko povezovanje, saj so bili tokrat 
udeleženci teka tudi otroci Vrtca Vransko in njihovi starši. 
V želji po zavedanju, kako nam gibanje koristi, smo vključi-
li OŠ Vransko-Tabor. 

Najmlajši so v spremstvu staršev pretekli 300 m, prav tako 
učenci prvega triletja, ostali osnovnošolci pa 600 m. Kar 
lepo število otrok se je odločilo, da preteče 5 ali 10 km 
dolgo pot. Pred štartom je tekače dobro ogrela Jolanda 
Čeplak s tekaškimi vajami. Tek je bil rekreacijskega znača-
ja, kot že vsa leta. Štela je premagana pot, ki  so jo vsi 
uspešno pretekli, tako da je bil vsak posameznik zmagov-
alec 9. rekreacijskega teka, kar se je videlo tudi na obrazih 
v cliju, ki so izžarevali zadovoljstvo in smeh.

Ob prireditvenem prostoru je potekal pester športni 
spremljevalni program, kot so ritmična gimnastika –  ŠD 
Špička, hip-hop –  Plesni val Celje, nogomet –  NK Vransko 
in košarka - KD Vrani Vransko.  

9. TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE
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Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko se zahva-
ljuje vsem prostovoljcem, Jolandi Čeplak, Maji Jerman, 
PGD Vransko, PGD Ločica pri Vranskem, PGD Preko-
pa-Čeplje-Stopnik, PGD Tešova in podjetjem, ki so mate-
rialno podprli športno-tekaški projekt: EWOPHARMA, d. 
o. o., MI-2 GROUP, ORIFLAME, H.E.B.A., AMZS, d. d., CEN-
TER VARNE VOŽNJE VRANSKO, ZAVAROVALNICA TRI-
GLAV, LIDL SLOVENIJE, FOTOGRAFSKI STUDIO DFG, MIN-
ISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROMET, DIKPLAST, 
NK VRANSKO, OBČINA VRANSKO, OŠ VRANSKO-TABOR.

ZKTŠ Vransko
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V torek zjutraj, 1. oktobra,  me je zbudilo neobičajno brne-
nje pred našo hišo. Ko sem pogledal, kaj se dogaja, sem 
videl, da odstranjujejo vrbe, ki so desetletja dajale kraju 
dobro mikroklimo, ga bogatile s svojimi čudovitimi zlato-
zelenimi vejami, kljubovale vremenu in nikoli ovirale pro-
pustnosti Merinščice. Tudi ob stoletnih vodah ne. Poleg 
kostanjev so bile prepoznavni znak našega lepega kraja. 
Moram priznati, da me je ta dogodek pretresel. Bil sem 
skoraj čustveno navezan na te vodne lepotice, kI sem jih 
po nasvetu dr. Strgarja posadil pred štiridesetimi leti.

Vrb ni več! Ničesar si ne moremo pomagati, ostane nam 
le, da kot pokojniku obljubimo, da jih bomo še dolgo imeli 
v lepem spominu.

Vlado Rančigaj

VRBAM V SLOVO

Res smo presrečne, da lahko z vami delimo zgodbo uspe-
ha. Ne bomo se hvalile. Sporočamo vam, da nam je uspel 
ponovno en velik met. 28. 9. 2019 smo se udeležile regij-
skega gasilskega tekmovanja v Velenju, ki ga je organizira-
la Gasilska zveza Šaleške doline. 

V konkurenci 8 ekip smo članice B, PGD Vransko, dosegle 
ponovno odlično 2. mesto in si s tem pridobile vstopnico 
za državno tekmovanje Gasilske zveze, ki bo aprila 2020 
v Celju. 

Odlična uvrstitev je hkrati motivacija in obveza v prihod-
nje. Po mesecu oddiha prihaja čas intenzivnih vaj. Izpiliti 
suho vajo z motorno brizgalno; tj. odločna povelja dese-
tarke, hitra povelja strojnice, natančno sklaplanje sesalne-
ga voda cevarke 1, vodarke 1, cevarke 2 in vodarke 2, hitro 
polaganje tlačnega voda napadalke 1 in napadalke 2 ter 
nadzor s strani sela. Mogoče se sliši enostavno, pa vendar 
vsaka podrobnost šteje in mora biti izvedena 100 %, saj le 
na ta način strogim sodnikom onemogočimo delitev ka-
zenskih točk. 

In ko pride trenutek izvedbe vaje, štafete in razvrščanja, 
ko cela tekmovalna enota globoko diha in nam srce bije 
kot eno, moramo biti eksplozivne, hitre in vzdržljive. 

Vranšanke v desetini smo v zadnjih 5 letih dokazale, kako 
daleč se da priti. Ja, res, do državnega tekmovanja smo 
prišle. Držite pesti, da na državnem tekmovanju v Celju, 
ki spada med strokovno in praktično izobraževanje gasil-
cev, čim bolje zastopamo kraj Vransko. 

Na pomoč!                                                                                                  
Članice B, PGD Vransko 

DRŽAVNO PRVENSTVO ... PRIHAJAMO

ZGODILO SE JE ...

BREZ VOZOVNICE V SVET je naslov nove sezone študij-
sko bralnih druženj v sodelovanju Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec in UPI Ljudske univerze Žalec. Dvanajsta 
sezona študijsko bralnih druženj se je začela prvi četrtek 
v oktobru. Moderatorki pogovorov sta Irena Štusej iz žal-
ske knjižnice in Biserka Neuholt Hlastec iz žalske univerze. 
Z branjem bomo brez vozovnic potovali po svetu in vase.

NOVOST druženja je skrita knjiga z namigi o vsebini. 
Tokrat je bila to knjiga Belo se pere na devetdeset Bron-

je Žakelj, na vsebino pa so namigovali pralni prašek, belo 
perilo in lesene kljukice.

Na prvem druženju v oktobru so bile tema pogovora pre-
povedane knjige in knjige, ki so spremenile svet.

NUK je imel D-fond prepovedanih knjig. Z objavo v Urad-
nem listu so bile v Socialistični republiki Sloveniji prepove-
dane štiri knjige, v celotni takratni Jugoslaviji pa enajst. 
Kako se je potem v D-fondu NUK-a lahko znašlo okrog 
700 knjig in več kot 140 serijskih publikacij? To so bile knji-

BREZ VOZOVNICE V SVET 



6

V dvorani Doma krajanov v Taboru je v petek, 11. oktobra, 
potekalo že 59. srečanje veteranov in veterank Gasilske 
zveze Žalec, ki se ga je od 528 veterank in veteranov 
udeležilo 165 iz 28 gasilskih društev Gasilske zveze Žalec 
(GZ).

Po predaji veteranskega prapora  GPO Vransko vete-
ranom GPO Žalec je  poročilo o pregledu aktivnosti vete-
rank in veteranov podal Ivan Derča, ki je povedal, da so od 
lanskega do letošnjega srečanja pripravili ali se udeležili 
več posvetov, predavanj in tekmovanj. V imenu županov 
spodnjesavinjskih občin je veteranke in veterane nago-
voril taborski župan Marko Semprimožnik, nato so sreča-

nje pozdravili v imenu GZ Prebold Franc Jeromel, GZ Slo-
venije, predsednik sveta veteranov Jože Smole, GZ Žalec, 
namestnik predsednika Milan Pustoslemšek, ki sta nato 
s Ivanom Derča podelila plakete veterana. Prejeli so jih 
Miha Kokole (PGD Kapla-Pondor), Konrad Rizmal (PGD 
Braslovče) in Viktor Zorec (PGD Letuš). 

Srečanje so s kulturnim programom popestrili otroci 
iz šole in Vrtca Tabor ter sekstet OK!tete iz KUD Tabor. 
Druženje, ki so ga pripravili člani in članice PGD Ojstriška 
vas-Tabor, se je nadaljevalo ob večerji in pogovoru. 

T. Tavčar                                      

V  TABORU SREČANJE VETERANK IN VETERANOV  GZ ŽALEC

Zgodilo se je ...

ge, ki po navodilih notranjega ministrstva »niso imele 
pravega pogleda na poglavitna življenjska vprašanja.« 
Nabirale so se od leta 1945 do osamosvojitve leta 1991. Ta 
fond je po tem letu ostal skupaj kot razstava z naslovom 
Stop, cenzura! – prepovedana literatura od leta 1945 do 
1991. Prva prepovedana knjiga v Sloveniji po letu 1945 je 
Slovenija včeraj, danes, jutri Cirila A. Žebota.

So pa tudi knjige, ki so imele zaradi tožnikov začasno pre-
poved prodaje in izposoje. To sta na primer knjigi Iskalci 
grala Alenke Ausperger (nedovoljena objava pisem) in Ko 
se tam gori olistajo breze Brede Smolnikar (pet tožnic je v 
besedilu prepoznalo svoje starše).

Med knjigami, ki so spremenile svet, sta tudi Nedolžnost 
in sila oz. Veronika Deseniška, ki je izšla leta 1851 v Slo-
venski bčeli pod avtorstvom Josipine Urbančič oz. Josip-
ine Turnograjske (psevdonim) ter Koča strica Toma Har-
riet Beecher Stowe. Prva kratka zgodba govori o celjski 
grofici, ki so ji sodili kot prvi čarovnici na Slovenskem, dru-
ga zgodba pa je zanetila državljansko vojno v Ameriki oz. 
pomagala borcem proti suženjstvu. 

Teme naslednjih druženj še oblikujemo. Lahko se nam 
pridružite na katerem koli druženju vsak prvi četrtek v 
mesecu od 16. do 18. ure oz. sledite našim napovednikom.

Irena Štusej
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V Prostovoljnem gasilskem društvu Vransko smo aktivni skozi vse 
leto. Za gasilce pa je posebej pomemben mesec oktober – mesec 
požarne varnosti, ki prinese še veliko več aktivnosti. Skozi polet-
je smo imeli do danes 7 intervencij, poleg tega pa smo svoj čas 
namenjali predvsem pripravam na tekmovanja, gasilskim vajam ter 
vzdrževanju opreme. Med drugim smo opravili temeljit servis mo-
torne črpalke Rosenbauer, zato smo se odločili, da preizkusimo nje-
no delovanje v društveni operativni vaji. 

SEPTEMBRSKA GASILSKA OPERATIVNA VAJA

Vsako leto v mesecu oktobru v našem domu s stanovalci 
in z zaposlenimi obnovimo osnove požarne varnosti, saj 
nevarnost požara v domu vedno preži. Kljub vsem vgra-
jenim mehanizmom požarno varnostne zaščite, uspo-
sobljenim zaposlenim za izvajanje evakuacije in gašenja 
začetnih požarov ter odzivnosti in usposobljenosti naših 
gasilcev je skrb za zaščito življenja starejših ključna pri-
oriteta naših ravnanj. 

Ko sem v enem izmed obnovitvenih izobraževanj 
spraševala naše stanovalce, kako ravnajo, ko zaslišijo, da 
se je v domu sprožila sirena, ki opozarja na požar, je bil 
prvi odgovor ta, da se v sobi usedejo in počakajo, da tisto 
grozno tuljenje sirene preneha. Dejstvo je, da je vsako 
takšno ravnanje  nevarno za življenje posameznika. Edi-
na prava pot je umik na prosto. V tej točki pa se pri starej-
ših v veliki večini resno zaplete, saj je marsikdo gibalno 
oviran, miselno neorientiran, nekaj pa tudi popolnoma 
nepokretnih. 

Podatki kažejo, da je v primeru požara v domačem okol-
ju smrtnost starejših večja kot med ostalo populacijo. To 
ve-lja predvsem za tiste, ki živijo sami, se težje gibljejo, 
slabše slišijo, vidijo, so pozabljivi. Vsi ti lahko pozneje zaz-
najo požar in se ne morejo ali ne znajo pravočasno uma-
kniti na varno. Naše sodelavke, ki po domovih Vranskega 
in Tabora izvajajo socialno oskrbo starejših, so že bile kli-
cateljice na telefonsko številko 112 in so v tem primeru 
uspele rešiti življenje starejšega v domačem okolju. 

Najpogostejši vzroki požarov v domačem okolju so: 
• nepazljivost pri uporabi električnih in grelnih naprav 

(električnih blazin, kaloriferjev, likalnikov …), njiho-
va dotrajanost, poškodovana ali preobremenjena 
električna napeljava; 

• kajenje v postelji; 
• neočiščeni ali slabo vzdrževani dimniki; 
• nepazljiva uporaba odprtega ognja, sveč. 

Da ne bi zagorelo: 
• med kuhanjem ne odhajajte stran; 
• poskrbite, da bodo dimnikarji opravili čiščenje dim-

nikov in ne odklanjajte njihovih storitev; 
• sveč in vključenih grelnih naprav ne puščajte 

prižganih brez vašega nadzora; 
• ne uporabljajte poškodovanih podaljškov, vtičnic ali 

naprav; 
• peči ne prekrivajte npr. z oblačili, krpami; 
• površine okrog peči, kaminov, štedilnikov počistite 

in jih nikoli ne zalagajte z drvmi, papirjem, škatlami in 
podobnimi gorljivimi snovmi; 

• ne kadite v postelji; 
• vroč pepel odlagajte le v negorljive posode. 

Če zagori, sami poskušajte pogasiti le začetni požar. V ta 
namen uporabite gasilni aparat ali priročna gasilna sred-
stva. Če požara ne morete pogasiti sami, čim prej zapus-
tite prostor in pokličite na telefonsko številko 112. Nikoli 
se ne vračajte v zadimljen ali goreč prostor, da bi rešili 
živali, dokumente ali druge vredne predmete. 

Mojca Hrastnik 

POŽARNA VARNOST IN STAREJŠI

Predpostavili smo večji gozdni požar, za 
gašenje katerega je bilo potrebno zagoto-
viti vodo iz potoka. Poleg gašenja s črpalko 
je ekipa gasilcev gasila z naprtnjačami ter 
požarnimi metlami. Črpalka, navkljub svo-
ji starosti, še vedno odlično deluje in pred-
stavlja pomemben del pri gasilskem delu, 
še posebej pri zagotavljanju večje količine 
vode in prečrpavanju pri poplavah. Po vaji 
pa je, kot običajno, sledila še analiza vaje 
ter priprava opreme. 
Permanentno usposabljanje predstavlja 
pomemben del v operativnem delovanju 
našega gasilskega društva. Tudi TI si lahko 
operativni gasilec. Pridruži se nam! V naše 
vrste ste vabljeni vsi, ki vas zanima delo 
gasilca in ste pripravljeni priskočiti na po-
moč v nesrečah.

PGD Vransko
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V nedeljo, 6. oktobra 2019, je bila Gasilska zveza Žalec or-
ganizator in gostitelj regijskega gasilskega tekmovanja 
mladine Savinjsko-Šaleške regije, ki poteka vsaki dve leti 
in je bilo izbirno za državno tekmovanje, ki bo 2020 v Cel-
ju. 
Mladi gasilci iz cele regije so nedeljo preživeli v Športnem 
centru Žalec, tekmovanja so se udeležile gasilske enote iz 
vseh štirih gasilskih zvez v regiji. V štirih kategorijah se je 
na regijsko tekmovanje s tekmovanj gasilskih zvez uvrs-
tilo 43 enot, skupno 430 mladih  gasilcev. Pionirji  in  pio-
nirke v starosti od 6 do 11 let so tekmovali v vaji z vedrovko, 
štafeti z ovirami in vaji razvrščanja, mladinke in mladinci 

starosti od 12 do 16 let pa v vaji z ovirami, vaji razvrščanja 
ter štafetnem teku z ovirami. 
Na državno tekmovanje so se uvrstile prve tri najboljše 
ekipe iz vseh kategorij in enote, ki so dosegle normo. Iz 
Gasilske zveze Žalec so to: 
• pionirji: Drešinja vas, Kapla-Pondor, Letuš 
• mladinke: Andraž nad Polzelo 
• mladinci: Drešinja vas, Grajska vas 
 

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč! 
Tadej Zupan, 

REGIJSKO MLADINSKO TEKMOVANJE SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE 

Slovenska veteranska avto-moto zveza (SVAMZ) novem-
bra beleži svoj uradni dvajseti rojstni dan, čeprav se je 
zamisel o organizaciji, ki bi združevala vse ljubitelje staro-
dobnih vozil v Sloveniji, začela že nekaj let poprej, prav na 
Vranskem v Muzeju motociklov Grom. 

Praznovanje so organizirali 21. septembra 2019 v Centru 
varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer je sodelovalo kar 
1025 starodobnih vozil. Med vsemi vozili, ki so se zbrali na 
lepo sončno soboto, se je 291 fičkov potegovalo tudi za 
Guinnessov rekord.  Na koncu je bilo 207 fičkov, ki so po 
kontroli komisije dejansko tudi odpeljali 3,2 km, kar je bil 
eden od pogojev za sam rekord. Rekord mora biti sicer še 
uradno potrjen, da bo lahko vpisan v knjigo rekordov za 
leto 2021. 

Organizator je poskrbel za pester program: poleg ogle-
da razstave vozil so se obiskovalci in udeleženci lahko 
kratkočasili ob brskanju po stojnicah bolšjaka, Aleksan-
dar Vidojković iz beograjskega Udruženja istoričara au-
tomobilizma (UIA) pa je po tipkopisu Miroslava Miluti-
novića predaval o zgodovini podjetja Zastava s posebnim 
poudarkom na modelu 750 in poznavalcem »nasul« kup 
novih informacij. 

Veliko zanimanje udeležencev in obiskovalcev je priteg-
nila dirka v pospeševanju dvojic, v kateri je sodelovalo 31 
vozil. »Šlo je zgolj za zabavo, bolj kot za neko tekmovan-

je,« povzame Nataša G. Jerina, ki je sicer kot vodja pisarne 
SVAMZ imela največ dela s samo organizacijo celotnega 
srečanja. »Z veseljem ugotavljam, da se je danes sreča-
nja udeležilo zelo veliko mladih, mogoče prav zaradi pro-
grama, ki jim omogoča bolj dinamično udeležbo in nekaj 
adrenalina. Pomembno je, da znamo mlade privabiti k 
samemu gibanju, saj so prav oni tisti, ki bodo starodobna 
vozila in tehniško dediščino ohranjali tudi naprej. Zelo je 
pomembno, da jim omogočimo tudi lastno interpretacijo 
te dediščine, vendar jih istočasno poučimo še, kako vele-
vajo strokovni standardi. Pomembno je, da učimo in ne 
pridigamo ali kritiziramo«, še doda Nataša. Nataša je sicer 
podpredsednica mednarodne zveze za starodobna vozila 
FIVA. Zveza združuje že skoraj 1,8 milijona članov iz celega 
sveta. V FIVA je Nataša sicer tudi predsednica Komisije za 
kulturo in mladino. 

Predsednik zveze SVAMZ Franci Škrjanec je množico 
pozdravil s kratkim uvodom v samo zgodovino zveze. 
"Zveza SVAMZ praznuje letos jeseni svojo dvajseto oblet-
nico. Začetki zveze SVAMZ segajo v leto 1997, uradno 
pa je bila registrirana leta 1999. Ker se je celotno staro-
dobniško gibanje začelo na Vranskem, ostajamo v zvezi 
SVAMZ zvesti kraju in nadaljujemo tradicijo z organizaci-
jo jubilejnih srečanj v samem kraju. Pred desetimi leti se 
je zbralo na Vranskem 1072 starodobnih vozil, na našo 
petnajsto obletnico čez 800 vozil, letos se nas bo zbralo, 

SLOVENSKA VETERANSKA AVTO-MOTO ZVEZA PRAZNUJE DVAJSETI ROJSTNI DAN 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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Kmalu zatem, ko je AMZS proslavil 110 let delovanja v 
Grand hotelu Union v Ljubljani (zveza šteje skoraj 80 tisoč 
članov), se je na svoje začetke spomnil tudi na dogodku 
za člane v soboto, 5. oktobra, v AMZS Centru varne vož-
nje na Vranskem. 
Opoldanskemu odprtju s pozdravom predsednika Av-
to-moto zveze Slovenije Antona Breznika ter nastopoma 
pevk Akademije za glas in akrobatikov Filipa in Blaža, ki 
ustvarjata pod imenom F&B Acrobatics, je sledilo pestro 
dogajanje v in ob centru varne vožnje. 
Obiskovalci so si med drugim lahko ogledali starodobna 
in moderna vozila za pomoč na cesti, starodobnike, ki jih 
je pripeljalo AMD Šmartno ob Paki, spoznavali prednosti 
sistema souporabe električnih vozil Avant2Go, si ogledali 
pripomočke iz Tehnično-diagnostičnega centra, s katerimi 
naši avto nevrokirurgi preverijo delovanje vozil do zad-
njega genoma, ter prisluhnili predavanjem Elaphe Lab o 
razvoju e-pogonskih sklopov prihodnosti in AV Living Lab 

o testiranju in razvoju moderne mobilnosti. Med zagon-
skimi podjetji se je predstavila tudi ekipa Flare, ki je za-
snovala pametno kresničko, ki staršem sporoča lokacijo 
otroka. Člani AMZS ter njihovi prijatelji in partnerji so se 
z inštruktorji varne vožnje zapeljali po poligonu ter tako 
spoznavali prednosti tečaja varne vožnje, podali so se tudi 
na off-road blatno dogodivščino z novim pick-upom L200, 
ki so si ga sposodili pri Mitsubishi Slovenija. V prevračal-
niku, ki malokoga pusti ravnodušnega, pa so ponavljali 
pravila uporabe varnostnega pasu. 
Tako najmlajši kot tudi tisti že malo starejši so lahko na poli-
gonu preverili svoje spretnosti na e-skirojih in e-kolesih, 
se zapeljali krog ali dva s trialom, na koncu pa so se obis-
kovalci sončnega popoldneva na Vranskem posladkali še 
z nastopom akrobatske skupine Dunking Devils in – kot 
se za rojstnodnevno praznovanje spodobi – s torto. 

T. Tavčar 

110 LET USPEŠNEGA DELOVANJA AMZS

kot kaže, spet čez 1000. Vesel sem, da je tako, saj očitno 
starodobniško gibanje v naši deželi živi in kaže na dejstvo, 
da delamo v zvezi dobro. Želim si, da bi ostalo tako in se 
veselim naših nadaljnjih dvajset let." 

Zveza SVAMZ si že od ustanovitve dalje prizadeva za 
popularizacijo premične tehniške dediščine in ozavešča 

javnost o pomembnosti ohranjanja le-te s pomočjo or-
ganizacije različnih srečanj, izobraževalnih simpozijev 
in razstav. Njen temeljni cilj je izobraževanje mladih in 
sodelovanje z zakonodajalcem pri oblikovanju predpisov, 
vezanih na uporabo starodobnih vozil v prometu.

Urška Kalčič 
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V Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo v sredo, 2. ok-
tobra 2019, v avlo Doma II. slovenskega tabora v Žalcu za 
uvod v novo bralno sezono projekta Mali Savinjčani bere-
mo povabili knjižničarko, pisateljico in pravljičarko Vesno 
Radovanovič. Žalskim predšolskim otrokom in vzgojite-
ljicam iz vrtcev v Spodnji Savinjski dolini je pripovedova-
la pravljice o petelinčku in jim predstavila svoj ustvarjalni 
opus. Njene slikanice so otroci v preteklih bralnih sezonah 
že spoznali, saj jih knjižničarji pogosto uvrstimo v seznam 
priporočenega branja in so med mladimi bralci dobro 
sprejete. Srečanje je finančno podprlo Društvo slovenskih 
pisateljev v okviru programa Povabimo besedo 2019. 

V projektu Mali Savinjčani beremo 2019/20 družine s 
predšolskimi otroci berejo že šestič. Preteklo leto se je 
v projekt vključilo 772 otrok, starih od 4 do 6 let. Letos 
smo spodnjesavinjskim vrtcem razdelili tisoč brošur, saj 
verjamemo, da se starši zavedajo, da so bližine, ki jih 
vzpostavijo z otrokom pri branju, nenadomestljive. Knji-
ge, ki smo jih knjižničarji Medobčinske splošne knjižnice 
Žalec uvrstili na bralni seznam, so iz bogate zbirke slo-
venske in tuje literature za najmlajše. Projekt poteka od 
začetka oktobra do aprila, ko se zaključi s slavnostno 
podelitvijo priznanj otrokom, ki so prebrali vsaj pet knjig 
s seznama.

Valerija Jerman 

ZAČETEK BRALNEGA PROJEKTA MALI SAVINJČANI BEREMO 2019/20

Podzemna voda, skrita pod zemeljskim površjem, je vred-
nota, ki je ne vidimo in pogosto zaradi tega tudi ne ceni-
mo dovolj. Njeno lepoto lahko občudujemo le na mestih, 
kjer izvira, ali pa v naših kraških jamah. Dejstvo, da je skrita 
pod zemeljskim površjem, pogosto daje lažni občutek, da 
je podzemna voda zaščitena pred morebitnim onesnažen-
jem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi (kmetij-
stvo, industrija, komunalne odpadne vode …). Pa ven-
dar ima podzemna voda slabo samočistilno sposobnost 
in onesnaženje, ki zaide v podzemno vodo, se zaradi 

specifičnih fizikalnih in kemijskih procesov tam zadržuje 
daljši čas. 

Agencija RS za okolje vsako leto izvaja monitoring tistih 
podzemnih voda, ki so zaradi rabe prostora še posebej 
ranljive in v katerih so viri pitne namenjeni za vodooskrbo 
večjega števila prebivalcev.

Rezultati monitoringa podzemne vode v letu 2018 so po-
kazali, tako kot tudi v preteklih letih, da so bolj obreme-
njena vodna telesa, kjer prevladujejo vodonosniki z med-

KEMIJSKO STANJE PODZEMNE VODE V SAVINJSKI DOLINI  JE SLABO
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zrnsko poroznostjo, kamor spada tudi Savinjska dolina. Zaradi intenzivnih 
človekovih dejavnosti in industrijske obremenitve je podzemna voda v Savinj-
ski dolini prekomerno obremenjena z nitrati, pesticidi in lahkohlapnimi halo-
geniranimi alifatskimi ogljikovodiki. Preseganje standarda kakovosti za nitrat 
v letu 2018 je bilo na merilnem mestu Šempeter, Žalec in Parižlje, preseganje 
standarda kakovosti za pesticid Metolaklor (pesticid za zatiranje enoletnih 
plevelov na kmetijskih površinah s koruzo, sončnicami in sladkorno peso) na 
merilnem mestu Trnava, preseganje vrednosti praga za lahkohlapne haloge-

nirane ogljikovodike pa na merilnem 
mestu Levec.

Podzemna voda je skriti vir, ki je 
količinsko mnogo pomembnejši 
od površinske vode. Zaradi njene 
nedostopnosti je preprečevanje 
onesnaževanja, spremljanje stan-
ja in sanacija mnogo težje kot za 
površinske vode. Njena skrita narava 
otežuje tudi ustrezno določitev kra-
ja, značilnosti in razumevanje vplivov 
onesnaževanja. Posledica tega je 
pogosto pomanjkanje ozaveščeno-
sti in dokazov o obsegu tveganj in 
obremenitev. Zato je najpomemb-
nejša naloga vseh nas preprečevanje 
vsakršnega onesnaženja, še posebej 
od dejstvu, da za približno 97 % pre-
bivalcev v Sloveniji podzemna voda 
predstavlja glavni vir pitne vode.

Vir: ARSO
Petra Arh

Slovenska veteranska avto-moto zveza (SVAMZ) je v so-
boto, 21. septembra, praznovala  dvajseti rojstni dan. Za 
jubilej so se odločili povabiti vse imetnike starodobnih 
vozil v Sloveniji na skupno praznovanje, ki je bilo Centru 
varne vožnje AMZS na Vranskem. 

Kot so povedali, se je praznovanja udeležilo tisoč voznikov 
s svojimi starodobniki, kakih tisoč pa je bilo tudi drugih 
obiskovalcev. Razstava vozil je bila pestra in zanimiva. Isto-
časno na dan prireditve pa je potekalo tudi postavljanje 
Guinnessovega rekorda s fički. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SVAMZ je bila ustanovljena in registrirana kot prva zve-
za za starodobna vozila v Sloveniji novembra leta 1999. 
Danes ima v registru zabeleženih 13 tisoč vozil in združuje 
več tisoč članov – imetnikov starodobnih vozil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Našteli so jih kar 298, kar je do sedaj svojevrsten rekord. 
Na dan prireditve je potekal tudi bolšjak, verjetno največji 
v Sloveniji. Poleg tega so pripravili predavanje o zgodovi-
ni Zastave in tekmovanje »dva na dva«.

GUINNESSOV REKORD S FIČKI?

 T. T. 
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Občina Vransko je v sodelovanju z Župnijsko karitas in 
Občinskim odborom Rdečega križa Vransko četrto nede-
ljo v septembru pripravila tradicionalno srečanje kraja-
nov, starih sedemdeset in več let. Teh je v Občini Vransko 
372, srečanja pa se je udeležila dobra tretjina.

Naprej so se zbrali v župnijski cerkvi sv. Mihaela in prisluh-
nili sv. maši, ki sta jo darovala upokojeni župnik Vlado Ru-
tar in  župnik Jože Turinek, nato pa so z družabnim delom 
nadaljevali v Športni dvorani Vransko. 

Starejše je sprejel župan Franc Sušnik, se z vsakim  pose-
bej rokoval,  predsednica OO RK Vransko Breda Čvan pa je 
vsakemu izročila nagelj. V nagovoru je med drugim pove-
dal, da so tovrstna srečanja zelo dobrodošla, saj se  starej-

ši med seboj pogovorijo in 
obujajo spomine na čase, 
ko so skupaj ustvarjali utrip 
kraja. Še posebej pa je z iz-
branimi besedami pozdra-
vil tiste, ki so se srečanja 
udeležili prvič. 

Tudi v prihodnje bo obči-
na za potrebe starejših v 
proračun namenila sred-
stva za takšne in podobne 
prireditve za starejše. 
Spomnil jih je, da  je v le-

tošnjem letu ZKŠT Vransko pripravil abonma šestih ko-
medij oziroma veseloiger amaterskih gledaliških skupin, 
starejše je povabil tudi, da obiščejo knjižnico, ob koncu 
nagovora pa  je  vsem zbranim zaželel veliko zdravja ter 
da se prihodnje leto zopet srečajo. 

Srečanje so s  kulturno-zabavnim programom popestrili 
Otroška folklorna skupina OŠ Vransko-Tabor pod men-
torstvom Brede Čvan, Folklorna skupina Vransko in an-
sambel Franc Zupan s prijatelji, prireditev pa je povezova-
la Suzana Felicijan. Na kosilo je vse skupaj z blagoslovom 
in molitvijo povabil župnik Jože Turinek. 

 T. T. 

STAREJŠI OBUJALI SPOMINE
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Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si in 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 

PRAZNIČNO FOTOGRAFIRANJE IN 
FOTO KOLEDAR 2020

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

Fotograf.porokestudio@difotograf.si M: 041959220
E-plus Darja Kos s.p.

KDAJ?  Vsak TOREK 8.30-15.ure in ČETRTEK 12.-17.ure
KJE?     V studiu DFG v 1. nad Energetike

Nudimo vam bogat izbor prazničnih presenečenj:
PRAZNIČNO FOTOGRAFIRANJE, DRUŽINSKI FOTO KOLEDAR, VOŠČILNICE,
PRAZNIČNA FOTO DARILA, PUZZLE, FOTOKNJIGE, DARILNI BON...

FOTOGRAFIRANJE OTROK ZA KOLEDAR 2020
BO V VRTCU IN OŠ VRANSKO - TABOR
TERMIN FOTOGRAFIRANJA BO OBJAVLJEN NOVEMBRA NA LOKACIJI.  

MIKLAVŽEVO DARILO!
GRATIS STUDIJSKO PORTRETIRANJE ZA KOLEDAR 2020.
AKCIJA VELJA DO 06.12.2019.

sobota, 9. november 2019, ob 10.00

dramsko-baletna predstava za otroke od 3. leta starosti

OTROŠKI ABONMA

KUD Cona 8

sobota, 16. november 2019, ob 19.30

Georges Feydeau
MAČEK V ŽAKLJU

komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

Amatersko gledališče DPD Svoboda Loška dolina 

Aleksandra Naumovski Potisk
LA FONTAINOVE BASNI
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PRIDRUŽITE SE NAM … 

• torek, 5. in 19. november 2019, ob 10. uri v Našem domu: BRALNO DRUŽENJE s stanovalci doma 
• petek, 15. november 2019, ob 18. uri: GRENLANDIJA, potopisno predavanje Barbare Popit 
• torek, 19. november 2019, ob 18. uri: PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 
• sreda, 20. november 2019: začetek bralnega projekta za odrasle SAVINJČANI BEREMO 2019/20 

PRVOŠOLCI NA OBISKU 
V petek, 11. oktobra 2019, so Občinsko knjižnico Vransko 
obiskali otroci, ki so si letos nadeli rumeno rutico. Ker 
knjižnične prostore in pravila že dobro poznajo, smo 
skupno urico preživeli ob poslušanju zgodbice Jabolka 
so najboljša, ko jih zmanjka in Prašiček gre na pot. 
V knjižnici se zavedamo, da je bralno kulturo potrebno 
negovati in krepiti ves čas, zato smo prvošolce povabili 
k nadaljnjemu pridnemu obiskovanju knjižnice in s tem 
odkrivanju sveta prek pisane besede. Da bo spomin na 
obisk še prijetnejši, smo jih obdarili s pisanimi svinčniki 
in pobarvankami. 

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• Alter, A.: Sužnji zaslona 
• Sivec, I.: Simon Gregorčič v črticah 
• Fitzek, S.: Pacient 
• OLeary, B.: Sostanovalca 
• Young, S.: Bostonske noči 
• Hoover, C.: Na prvem mestu 
• Kasten, M.: Reši naju 
• Walfonder, S. E.: Zapeljevanje škotske neveste 
• Kay, A.: Tole bo bolelo 
• Juhant, M.: Trma 
  

MLADINA
• Blyton, E.: Nagajivka Nika je rediteljica 
• Walliams, D.: Vsi ti brezupno obupni otroci 3 
• Prap. L.: Ptiči?! 
• Lainšček, F.: Ljubi me, kot sonce sije 
• Menart S., B.: Nagajivi škratki 
• Boutiez, A. S.: Kaj pomeni verovati v Boga? 
• Jay, A.: Iskanje včerajšnjega dne 
• Podgoršek, M.: Alma 
• McCartney, P.: Hej, Velededi 
• Donaldson, J.: Sove in mucka 

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE 
GLAVA, ZMOREJO ROKE 

Prvi četrtek v oktobru je vsako leto dan, ko pridejo 
stanovalci Doma Nine Pokorn Grmovje, Doma 
upokojencev Polzela, Našega doma Vransko, Doma 
upokojencev Franc Salamon Trbovlje – enota Prebold, 
varovanci VDC Muc iz Braslovč in Društva Sožitje Žalec 
na druženje v avlo dvorane II. slovenskega tabora v 
Žalec. Tudi letos je bilo tako. 
Prek sedemdeset zbranih je pozdravila direktorica 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Vzdušje je oživelo, 
ko so prvič zaigrali člani tria Fantje treh vasi.  Zbrane 
so pozdravili poslanec v državnem zboru Aleksander 
Reberšek, podžupanja Občine Vransko Nataša Juhart, 
podžupan občine Polzela Miloš Frankovič, častni 
občan Občine Žalec Janez Meglič in direktorica Doma 
upokojencev Polzela Eva Lenko. Besedo je vsem 
namenila tudi vodja Društva sožitja Žalec Ivanka 
Venišnik. 
V osrednjem delu prireditve so bile na oder poklicane 
Valerija Jerman, ki vodi bralne urice na Vranskem in v 
Preboldu, Irena Štusej, ki se druži s stanovalci doma v 
Preboldu, z varovanci Društva Sožitje Žalec in odslej še 

s stanovalci doma na Polzeli, ter Darja Baloh, ki je bila 
s stanovalci doma na Polzeli, a se je s to prireditvijo 
poslovila. Odsotna je bila Laura Jelen, ki prihaja v dom 
na Vransko. Tudi Fanika Burjan je vsako leto z njimi, saj 
jih večkrat obdari s sadnim kruhom in zeliščnim čajem. 
V nadaljevanju so sledili kratki nastopi stanovalcev in 
varovancev, ki so jih pripravili posebej za to  druženje. 
Med pogostitvijo so poklepetali, v dar pa prejeli 
skromno, a sladko popotnico in se poslovili z obljubo, 
da se drugo leto zopet snidejo. 

OBVESTILO
Spoštovani, obveščamo vas, da bodo vse enote Medobčinske splošne knjižnice Žalec in s tem tudi Občinska 
knjižnica Vransko od srede, 27. novembra, do sobote,  30. novembra 2019, zaradi inventure zaprte. 
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JESENSKI POHOD ŠOLSKIH PLANINCEV
Oktober nam ponuja res lepe in tople dneve, zato smo 
se v sončnem petkovem popoldnevu odpravili na pohod. 
Čez nadvoz do Ilovice in naprej po gozdu smo iskali gobe 
in kostanj in seveda oboje tudi našli. Prišli smo do urejene-
ga travnika, kjer smo pomalicali. Učiteljice smo opazovale, 
kaj vse pohodniki najdejo v svojih nahrbtnikih. Pogovorili 
smo se o primerni planinski malici in ugotovili, da sladka-
rije vseh vrst na pohode ne spadajo. Tudi sladkih pijač je 
bilo ogromno, po njih so učenci navadno še bolj žejni. Vse 
to lahko nadomestimo z vodo, s sadjem, oreščki, suhim 
sadjem in podobnim. Po malici smo opazovali krave, ki so 
se pasle na sosednjem pašniku, tudi lovljenja in ravsanja ni 
manjkalo. Kasneje smo se na enem od travnikov v Brodeh 
ustavili in se igrali različne športne in štafetne igre, nato 
pa skozi naselje odšli nazaj do šole. 

Mentorici: Nataša Pečovnik in Maja Jerman

TRGATEV V BLIŽNJI OKOLICI
V vrtcu si otroci pridobivajo različne izkušnje.  Dejavnosti se širijo tudi na okolico vrtca. Tako otroci odkrivajo, doživljajo 
in spoznavajo okolje preko različnih dejavnosti. 

V  1/2  oddelku 5-6-let smo se z veseljem odzvali povabilu 
in odšli v bližnjo okolico na »trgatev«. S sabo smo imeli 
koše in košare. Pričeli smo s trganjem grozdja. Otroci so 
bili aktivni, sproščeni in med trganjem so okušali grozd-
je. Napolnili smo koše in košare z grozdjem in odnesli na 
naše igrišče. Pecljali smo grozdne jagode, jih stiskali z ro-
kami in v stiskalnici za grozdje. Grozdni sok smo seveda 
poizkusili in ga ponudili tudi drugim otrokom. Dejavnost 
smo si popestrili s prepevanjem ljudskih pesmi. 

Otroci  1/2  odd. 5-6 let s Simono Kopitar

ČAJANKA ŠOLSKIH KUHARJEV
V jesenskem času se dnevi krajšajo, temperature nižajo, 
veter glasneje zaveje in dež nas pogosteje obišče. Idealen 
čas za čajanko. S člani dejavnosti kuhanje in vrtnarjenje 
smo si jo pripravili v prvi polovici oktobra. Učenci so po 
receptu zamesili preprosto testo za piškote. Seveda brez 
natančnega tehtanja in spretnega ločevanja rumenjaka 
od beljaka ni šlo. V pol kilograma moke in 120 gramov 
sladkorja smo vmešali 250 gramov masla, dva rumenja-
ka, vanilijev sladkor, žlico pecilnega in dve žlici kisle sme-
tane. Da se je testo od gnetenja nekoliko ohladilo, smo se 
medtem odpravili na šolski vrt, ki nas je razveselil z zelišči. 
Igrali smo se igrico »Zapri oči in ugani, kaj diši.« Učenci 
so prepoznavali rastline le z vonjem in prav dobro jim je 
šlo. Naučili so se razlikovati meto, meliso in sivko, neka-
teri še žajbelj in ognjič. Skuhali smo si čaj, nato pa iz testa 
oblikovali piškote in jih spekli. Sledila je sladka in dišeča 
čajanka. Učenci so spekli ogromno piškotov, zato smo jih 
nekaj shranili za goste iz tujine, ki so v okviru mednarod-
nega projekta ABC Erasmus+ obiskali našo šolo. Ker smo 
v septembru na vrtu nabrali zelo veliko ognjičevih semen, 
smo se odločili, da jih lično zapakiramo. Iz papirja smo 

izdelali majhne vrečke, jih okrasili in vanje shranili seme-
na. Mogoče z vrečko razveselimo prav vas.

Mentorici: Nataša Pečovnik in Maja Jerman
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SREČA JE SKRITA V OTROKU
"Pravica pravic je pravica živeti, biti otrok, za srečo rojen." 
Tako nas nagovori Tone Pavček s svojo pesmijo Naše 
pravice, ki je hkrati tudi naslov letošnje poslanice v Tednu 
otroka®. Z deklamacijo njegove pesmi so otroci najstarej-
ših oddelkov pod mentorstvom vzgojiteljic Katje, Ide in 
Simone počastili otroke vrtca v Kulturnem domu Vrans-
ko, kjer smo si v sredo ogledali animirana filma "Pikapo-
lonica hoče odrasti" in "Vrvež v glavi". 

Cicipohod v neznano, športni dan v šolski športni dvorani, 
ponedeljkove ustvarjalnice, igrarije s prehajanjem med ig-
ralnicami, Itsy Bitsy joga ter ustvarjalni Plesni škratki  je le 
nekaj utrinkov, ki so bogatili vsakdan v letošnjem Tednu 
otroka®. 

S premišljeno pripravljenimi dejavnostmi poskušamo nav-
duševati ter ohraniti čudenje in brezskrbnost otroštva.

Jerneja Zajec, Mateja Remic

4. SREČANJE PARTNERJEV ABC PROJEKTA ERASMUS +
Od leta 2018 naša šola uspešno sodeluje pri mednarod-
nem projektu z naslovom ABC Acquisition of basic com-
petences Erasmus+, katerega koordinatorica je Bolgarija, 
v projektu pa kot partnerice sodelujejo še Litva, Turčija, 
Italija, Nemčija in Slovenija. Projekt poteka preko nacio-
nalne agencije CMEPIUS, sofinanciran pa je s strani Ev-
ropske unije. Namen projekta je vključevanje različnih 
načinov poučevanja v pouk preko dramatizacije, ustvar-
jalnosti, digitalne umetnosti in iger. 

V tednu od 13. do 19. oktobra 2019 je potekala že četr-
ta izmenjava, tokrat v Sloveniji, organizirala pa jo je Maja 
Jerman s sodelavci. V ponedeljek smo goste pričakali 
pred Osnovno šolo Vransko-Tabor. Učenci so našo državo 
predstavili skozi pesem in igro. Gostje so si ogledali Vrtec 
Vransko, nato pa po razredih učencem predstavili drža-

vo in mesto, iz katerega prihajajo. Ogledali so si Vransko, 
Schwentnerjevo hišo in spoznali župana Franca Sušnika, 
ki jih je nato počastil z večerjo. Torek je potekal na po-
družnični šoli Tabor, kjer so prav tako pripravili sprejem, 
predstavitev držav, ogled vrtca, obisk kmetije Laznik 
in kmetije Novak ter srečanje z županom občine Tabor, 
Markom Semprimožnikom, ki je zvečer goste počastil z 
narodno pesmijo. V sredo so si ogledali Postojnsko jamo 
in Ljubljano. V popoldanskem času so se pridružili vaji 
domače folklorne skupine, ki je goste naučila nekaj ples-
nih korakov. V četrtek je na šoli potekal učni sprehod, kjer 
so opazovali delo učiteljev in učencev. V tem tednu sta 
potekali tudi dve učni delavnici za goste, video animacija 
na šoli in lego delavnica na Lego inštitutu 4.0. Zadnji dan 
je bil na vrsti ogled Celja in Žalca, izmenjava pa se je za-
okrožila z zaključno večerjo vseh udeležencev. 
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V prihodnjem letu sledita še izmenjavi v Litvo in Italijo. V 
sklopu mednarodnih srečanj je izmenjanih ogromno iz-
kušenj, idej, metod in znanj, kar za učitelja pomeni profe-
sionalni razvoj in pridobivanje orodij, ki jih lahko uporabi-
mo za delo z učenci. 

Nataša Pečovnik

MLADI PLANINCI VRTCA VRANSKO NA PRVEM POHODU
V novem šolskem letu smo se prvič zbra-
li tudi mladi planinci. Nekaterim starim 
članom so se pridružili novi obrazi, vsi z 
željo po bivanju v naravi na svežem zra-
ku, odkrivanju še nepoznanih kotičkov in 
druženju s prijatelji. Na uvodnem pohodu 
se nas je zbralo kar 24. Odpravili smo se na 
bližnji hrib – Rigelj. Zaradi podrtih dreves in 
nevarnosti zdrsa nismo prišli čisto do vrha, 
smo pa med potjo nabrali veliko kostanja, 
ki smo ga potrebovali za jesensko srečanje. 
Mikale so nas tudi najrazličnejše gobe, ki pa 
smo jih raje pustili za izkušenejše gobarje, 
ter uživali v najrazličnejših jesenskih barvah, 
ki so se prelivale v gozdu. Prijetno utrujeni 
smo se vrnili v vrtec ter o dogodivščinah na 
poti z veseljem pripovedovali prijateljem in 
staršem.

Mateja, Katja in Matejka



18

Svetovni dan turizma praznujemo 
vsako leto 27. septembra že od leta 
1980. Turizem pa »se gremo« tudi v 
vrtcu. Oddelki drugega starostnega 
obdobja smo že tretje leto vključeni 
v projekt Otroci in turizem. Tudi na 
ta način spoznavamo domači kraj, 
njegove danosti in posebnosti. Otro-
ci raziskujejo naravne značilnosti 
bližnje in malo širše okolice vrtca. Za 
zaznamovanje dneva turizma smo se 
tako podali proti Ločici. Na tamkaj-
šnjem športnem igrišču smo si pri-
pravili sadni prigrizek ter se odžeja-
li. Potem so nas v aktivnost zvabili 
rekviziti, ki smo jih prinesli s seboj. 
Najbolj aktivni smo bili pri igri s pada-
lom, zaplesali smo ob razpoloženjski 
glasbi in se igrali s pomočjo vrvic, ki 
smo si jih napeljali med drevesi. Dan 

OTROCI IN TURIZEM
je bil lep, otroci pa živahni in razigrani. Nad preživetim dopoldnevom so bili 
otroci navdušeni. 

Prav gotovo nas čaka še veliko takih dogodivščin. 

Za oddelke drugega starostnega obdobja zapisala Nada Kolar.

Vranin glas

DAN SRCA V VRTCU VRANSKO
Dan srca, ki ga 
v Sloveniji za-
z n a m u j e m o 
29. septem-
bra, smo v 
Vrtcu Vransko 
kot 2. obo-
gatitveni dan 
praznovali v 
p o n e d e l j e k , 
30. septem-

bra. Geslo letošnjega dneva srca je bilo » Bodimo junaki 
srca«. Vsak srčni utrip je dragocen, zato moramo zanj 
skrbeti in ga varovati. Lep sončen dan nas je zvabil na 
igrišče, kjer smo za otroke pripravile različne delavnice. 
Svojo ustvarjalnost smo izražali z gibom ob zvokih utri-

pa srca, preizkušali smo se na gibalnem poligonu s kar-
diovajami, vživeli smo se v vloge zdravnikov, v knjigah in 
modelih smo opazovali srce ter ga risali, poskrbeli smo 
za različne oblike gibanja, kot so vrtenje, poskoki, tek ter 
ples, se umirjali in poslušali utrip srca, merili smo si krvni 
tlak, poigravali smo se z ritmom ter s pomočjo izdelane 
lutke opazovali pomembno vlogo srca ter pretakanje krvi 
po žilah. Na ta dan sta nas obiskali Jana Vadlan iz Zdravst-
venega doma Žalec, ki nam je s pomočjo lutke predstavi-
la prvo pomoč ter postopke oživljanja, in Nina Ambrož iz 
kliničnega centra Ljubljana, ki nam je predstavila svoj po-
klic medicinske sestre. 

Za svoje zdravje smo odgovorni sami, zato moramo skrbe-
ti za zadostno količino gibanja, za bivanje na svežem zra-
ku, zdravo prehrano, sprostitvene dejavnosti ter počitek. 

Branka Hrastnik in Maja Gams

1. OBOGATITVENI DAN V VRTCU – DAN RDEČE PESE
V petek, 20. 
s e p t e m b r a , 
smo v vrtcu na 
igrišču izkoris-
tili lepo vreme 
in izvedli 1. 
o b o g a t i t v e -
ni dan – DAN 
RDEČE PESE. 
Rdeča pesa 
zaradi visoke 
vsebnosti hra-

nilnih snovi pomaga ohranjati vitalnost srca in ožilja. V 
preteklosti so jo veliko uporabljali za zdravljenje vročine, 

zaprtja ter kot oblogo za rane. Znanstveno je potrjeno, 
da je dobra za kri. Ima izjemno veliko zdravilnih učinkov, 
zato se nam je zdelo prav, da peso otrokom prikažemo 
kot nekaj zdravega, posebnega in zanimivega, saj jim 
ni tako znana. S pomočjo staršev, otrok ter strokovnih 
delavk smo v nekaj dneh zbrali veliko rdeče pese. Vsi 
kotički na igrišču so bili v povezavi z rdečo peso. Spozna-
vali smo različne vrste rdeče pese, pripravili smo dve vrsti 
solate, pesin sok, delali smo s testom, obarvanim s sokom 
rdeče pese, slikali na blago ter tiskali s sokom pese. Čez 
hribček pa smo si pripravili gibalni poligon »Rdeča pesa«. 
Otroci so spoznali peso v najrazličnejših oblikah, jo tipali, 
okušali, vonjali ter z njo manipulirali ter eksperimentirali. 

Maja Gams in Branka Hrastnik
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A K T I 

1. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko 
 
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014-23, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega 
načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 
00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in 29. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 
2019 sprejel 

O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja 

letnega programa športa v Občini Vransko 

1. člen  
(namen odloka) 

Ta odlok določa javni interes na področju športa v Občini 
Vransko, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki 
so zanj pristojni.  

2. člen  
(javni interes) 

(1) Javni interes na področju športa v Občini Vransko (v 
nadaljevanju: javni interes) obsega naloge lokalnega 
pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: nacionalni program) in 
Izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji. 

(2) Občina Vransko (v nadaljevanju: občina) uresničuje javni 
interes na področju športa: 
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 z zagotavljanjem proračunskih sredstev za izvedbo 
letnega programa športa; 

 z načrtovanjem, gradnjo, posodabljanjem in 
vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi; 

 s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za izvajanje 
in razvoj športnih dejavnosti. 

(3) Za uresničevanje javnega interesa se lahko iz proračuna 
občine sofinancirajo naslednji športni programi: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; 
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 
 obštudijske športne dejavnosti; 
 športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport; 
 kakovostni šport; 
 vrhunski šport; 
 šport invalidov; 
 športna rekreacija; 
 šport starejših. 

(4) Za uresničevanje javnega interesa se lahko iz proračuna 
občine sofinancirajo naslednja področja športa: 

 športni objekti in površine za šport v naravi; 
 razvojne dejavnosti v športu (izobraževanje, 

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v 
športu, statusne pravice športnikov, strokovnih 
delavcev v športu in strokovna podpora programom, 
založništvo v športu, znanstveno raziskovalna 
dejavnost v športu, informacijsko-komunikacijska 
tehnologija na področju športa); 

 organiziranost v športu (delovanje športnih društev, 
zvez športnih društev, javnih zavodov); 

 športne prireditve in promocija športa (športne 
prireditve, javno obveščanje o športu, športna dediščina 
in muzejska dejavnost v športu); 

 okoljska in družbena odgovornost v športu. 

3. člen  
(letni program športa) 

(1) Letni program športa je dokument, s katerim občinski 
svet, glede na razvojne načrte, prioritete v športu, 
razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in 
prostorske razmere v lokalnem športu, po predhodnem 
mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, določi tiste 
vsebine nacionalnega programa, ki so v danem koledarskem 
letu prepoznane kot javni interes. 

(2) Letni program športa je podlaga za umeščanje športa v 
proračun občine. 

(3) Ne glede na prvi odstavek lahko občinski svet sprejme 
letni program športa brez predhodnega mnenja občinske 
športne zveze, če ga ta ne poda v roku enega meseca. 

4. člen  
(izvajalci letnega programa športa) 

(1) Izvajalci letnega programa športa po tem odloku so: 

 športna društva in zveze športnih društev; 
 javni zavodi za šport po Zakonu o športu; 
 pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, 

registrirani za opravljanje dejavnosti v športu; 
 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove; 

 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 
javnoveljavne športne programe; 

 zasebni športni delavci; 
 občina. 

(2) Športna društva in zveze športnih društev imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij 
letnega programa športa. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri 
izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine športna društva in zveze športnih društev ter javni 
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno 
veljavne programe. 

5. člen 
(pravica do sofinanciranja izvajanja letnega programa športa)  

Izvajalci programov in področij športa imajo pravico do 
sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, če: 

 imajo sedež v občini; 
 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj 

eno leto pred dnevom objave javnega razpisa; 
 so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem 

v občini (velja za zveze športnih društev); 
 programe in področja športa izvajajo pretežno na 

območju občine in pretežno za prebivalce občine; 
 imajo za programe in področja športa zagotovljene 

materialne, kadrovske in prostorske pogoje; 
 imajo za programe in področja športa izdelano finančno 

konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in 
pričakovani stroški izvedbe; 

 imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna 
društva in zveze športnih društev) ter evidenco o 
udeležencih programov; 

 se pravočasno prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo 
vse razpisne pogoje; 

 izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, 
letnim programom športa ali razpisno dokumentacijo. 

6. člen  
(javni razpis) 

(1) Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme 
župan.  

(2) Javni razpis pripravi občinska uprava.  

(3) Javni razpis se objavi v uradnem glasilu občine in na 
spletni strani občine. 

(4) Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
 naziv in sedež izvajalca razpisa; 
 pravno podlago za izvedbo javnega razpisa; 
 predmet javnega razpisa; 
 navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in 

meril; 
 predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje; 
 določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena sredstva; 
 rok, do katerega morajo biti predložene vloge; 
 datum odpiranja vlog; 
 rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa; 
 kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo 

razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na 
katerega lahko zaprosijo zanjo. 
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(5) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega 
odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede 
na predmet javnega razpisa. 
 
(6) Razpisna dokumentacija mora biti v času javnega razpisa 
zainteresiranim brezplačno na razpolago na spletni strani 
občine in na sedežu občine v času uradnih ur občinske 
uprave. 

(7) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, 
ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev. 

(8) Rok za prijavo na javni razpis se določi z javnim razpisom 
in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi 
kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem 
razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 
dni od objave javnega razpisa v uradnem glasilu občine. 

(9) Pred objavo javnega razpisa sprejme občinski svet 
pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa. 

(10) Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa se v času javnega razpisa ne smejo 
spreminjati. 

7. člen  
(komisija) 

(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan (v nadaljevanju: komisija). 

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. 

(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 
kandidirajo za dodelitev sredstev interesno povezani v smislu 
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti 
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski 
zvezi, v zunajzakonski zvezi, v svaštvu do vštetega drugega 
kolena tudi če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že 
prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, 
če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo 
neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). 

(4) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi 
interesne povezanosti. 

8. člen 
(odpiranje vlog) 

(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, 
ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene in pravilno označene ovojnice. 

(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno. 

(3) Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik. 

(4) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo 
je podala upravičena oseba in ali je popolna.  

(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, 
občinska uprava zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni 
dovoljena. 

9. člen 
(dopolnitev vlog) 

(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove 
tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno 
dokumentacijo zahtevanih dokumentov in/ali niso v celoti 
pojasnjene, da jih dopolnijo in/ali pojasnijo.  

(2) Rok za dopolnitev in/ali pojasnilo vloge ne sme biti krajši 
od 8 dni in ne daljši od 15 dni. 

(3) Če vlagatelj vloge ne dopolni in/ali pojasni v zahtevanem 
roku, občinska uprava vlogo s sklepom zavrže. Pritožba 
zoper sklep ni dovoljena. 

10. člen  
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da 
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi 
meril, določenih z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in 
sofinanciranja izvajanja letnega programa športa. 

(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ni javno. 

(3) Komisija o opravljenem ocenjevanju in vrednotenju vlog 
vodi zapisnik. 
 
(4) Komisija predlog izbire in sofinanciranja izvajanja letnega 
programa športa posreduje občinski upravi. 

11. člen 
(odločba)  

(1) Na podlagi predloga komisije iz prejšnjega člena izda 
občinska uprava odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja 
izvajanja letnega programa športa ali odločbo o neizbiri 
oziroma zavrnitvi sofinanciranja. 

(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. 

12. člen 
(ugovor) 

(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe 
vloži ugovor pri občini.  

(2) Predmet ugovora ne more biti primernost pogojev in meril 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. 

(3) Občina o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega 
prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna. 

 
13. člen  

(pogodba) 

(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri župan z izvajalcem 
letnega programa športa sklene pogodbo o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa.  

(2) Pogodba vsebuje najmanj: 

 osnovne podatke obeh pogodbenih strank;  
 vsebino in obseg ter čas realizacije sofinanciranih 

programov in področij športa; 
 višino dodeljenih sredstev; 
 rok za porabo sredstev; 
 navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank; 
 razloge za vračilo dodeljenih sredstev; 
 razloge za razvezo pogodbe; 
 način nadzora nad namensko porabo sredstev in 

izvedbo sofinanciranih programov in področij športa, ter 
predvidene sankcije v primeru neizvajanja; 
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 način in dinamiko nakazovanja sredstev izvajalcu 
letnega programa športa; 

 način, vsebino in rok za poročanje o izvajanju 
sofinanciranih programov in področij športa; 

 določilo, da izvajalec, ki nenamensko porablja 
pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena 
določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem 
javne razpisu. 

(3) Če se izbrani izvajalec letnega programa športa v roku 
osmih dni po pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, 
da je umaknil vlogo za sofinanciranje. 

14. člen  
(objava rezultatov javnega razpisa) 

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega 
razpisa objavijo na spletni strani in v uradnem glasilu občine. 

15. člen 
(dolžnosti izvajalcev letnega programa športa) 

(1) Izvajalec, ki je izbran za izvajanje letnega programa 
športa, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega 
programa, za izvajanje katerega prejema javna sredstva.  

(2) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev, so za uporabnika brezplačni.  

(3) V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz 
javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa 
stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. 

(4) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa 
športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega 
programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem 
programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe 
športnega programa, za katerega so namenjeni. 

 
16. člen  

(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 

(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati 
izbrane programe in področja športa najmanj v obsegu, 
opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrane 
programe in področja športa. 

(2) Če izvajalec letnega programa športa kakšnega 
programa ne realizira v celoti, se mu za nerealizirani del 
znižajo sredstva v prihodnjem letu na način, da se zmanjša 
obseg ali število udeležencev njegovega programa. Če 
izvajalec v prihodnjem letu s svojimi programi ni uvrščen v 
letni program športa, mora sredstva za nerealizirani del 
programa vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. 

(3) Nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb in porabo 
proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Ta lahko 
kadarkoli preveri namensko porabo dodeljenih proračunskih 
sredstev in v ta namen od izvajalcev letnega programa 
športa zahteva vsa dokazila in podatke, potrebne za nadzor. 

(4) Če se ugotovi, da je izvajalec letnega programa športa 
dodeljena proračunska sredstva porabil nenamensko, se 
sofinanciranje takoj ustavi ter odstopi od pogodbe. Izvajalec 
mora v tem primeru že prejeta proračunska sredstva vrniti v 
občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Če izvajalec prejetih sredstev ne vrne v določenem roku, se 
izvede postopek izterjave. 

(5) Izvajalec, ki je pogodbena sredstva porabil nenamensko 
ali kako drugače grobo kršil pogodbena določila, ne more 
kandidirati na naslednjem javnem razpisu. 

(6) Za nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb in porabo 
proračunskih sredstev lahko župan pooblasti ustrezno 
usposobljeno strokovno organizacijo oziroma osebo. 

17. člen  
(letno poročilo) 

(1) Izvajalci letnega programa športa morajo enkrat letno, 
najkasneje do 31. 3. tekočega leta za predhodno leto, 
občinski upravi predložiti vsebinsko poročilo o izvajanju 
letnega programa športa. 

(2) Če izvajalec do roka iz prejšnjega odstavka ne predloži 
letnega poročila, ga občinska uprava pozove k njegovi 
predložitvi v roku 8 dni.   

(3) Če izvajalec tudi do roka iz prejšnjega odstavka ne 
predloži letnega poročila, se smatra, da letnega programa 
športa, za katerega je prejel proračunska sredstva, ni izvajal 
in je zato dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno 
z zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun občine. 

18. člen  
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v 

naravi) 

(1) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za 
izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi 
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred 
drugimi uporabniki. 

(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v 
javnih športnih objektih ali na površinah za šport v naravi, 
imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in 
drugimi uporabniki. 

19. člen 
(smiselna uporaba splošnega upravnega postopka) 

Za vprašanja postopka izbire in sofinanciranja izvajanja 
letnega programa športa, ki niso urejena s tem odlokom, se 
smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. 

20. člen  
(razveljavitev) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/10). 

21. člen  
(objava in uveljavitev) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 

Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                              Franc Sušnik, l. r. 
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2. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza 
otrokom s posebnimi potrebami 

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 
št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 
in 46/16 – ZOFVI-L), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – 
ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 82. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 
2019 sprejel 

 
P R A V I L N I K  

o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s 
posebnimi potrebami 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 
Ta pravilnik določa upravičence do povračila stroškov 
prevoza za otroke s posebnimi potrebami, določanje zneskov 
povračila, postopke za uveljavljanje pravic do povračila ter 
način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov šolskega 
prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračuna Občine 
Vransko. 
 

2. člen 
(upravičenci do povračila stroškov) 

 
Upravičenci do povračila sredstev po tem pravilniku so: 
 
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami ter 
otroci s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Občine Vransko, 
 
- starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim 
odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do 
brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja 
prilagojen izobraževalni program osnovne šole,  
 
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s 
posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolske programe 
in jim povračila stroškov prevoza iz kraja stalnega 
prebivališča do kraja vrtca ni mogoče zagotoviti v skladu z 
zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,  
 
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s 
posebnimi potrebami, ki so vključeni v program 
srednješolskega izobraževanja. 
  
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi 
potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na 
upravičenost ali višino povračila, o tem takoj oziroma 
najkasneje v roku 15 dni obvestiti občinsko upravo. 
 

3. člen 
(določitev zneska povračila stroškov) 

 
Povračilo stroškov se določi na osnovi dejansko prevoženih 
kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do vrtca, šole 
oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda in nazaj. Povračilo 
se obračuna v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in drugih dohodkov (Uradni list RS, št. 140/06, 
76/08, 63/17 in 71/18), ki se ne vštevajo v davčno osnovo in 
za vse dni pouka v mesecu, ko je otrok pouku oziroma 
vzgojno-izobraževalni dejavnosti dejansko prisostvoval. 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki so med tednom 
vključeni v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami, se povračilo stroškov prevoza določi 
na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od  
stalnega prebivališča do vzgojno-izobraževalnega zavoda in 
nazaj. Povračilo se obračuna v skladu z Uredbo o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov (Uradni 
list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18), ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo, za prevoz otroka v zavod oziroma domov ob 
vikendih in pouka prostih dnevih. 
 
Možno je tudi povračilo stroškov za mesečne vozovnice, če 
otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva 
organiziranega javnega prevoza. Občina lahko v dogovoru s 
starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami 
organizira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh 
otrok, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno. 
  
Za mesec julij in avgust se povračilo stroškov prevoza ne 
izplačuje, razen če gre za otroka, ki obiskuje predšolski 
program ali če to izhaja iz odločbe o usmeritvi, glede na 
specifiko bolezni. 
 

4. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov) 

 
Ob začetku šolskega leta ali po prejemu odločitve o usmeritvi 
otroka s posebnimi potrebami oddajo starši oziroma skrbniki 
otroka s posebnimi potrebami Vlogo za uveljavljanje 
pravice do povračila stroškov prevoza za otroka s 
posebnimi potrebami (Priloga 1 tega pravilnika -
https://www.vransko.si/wp-content/uploads/2019/10/Vloga-
prevoz-otroka-s-posebnimi-potrebami.pdf). 
 
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov 
prevoza je potrebno vlogi obvezno priložiti odločbo o 
usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ter potrdilo o vpisu 
za tekoče šolsko leto. Za vsako naslednje šolsko leto se 
vlogi priloži ob začetku šolskega leta potrdilo o vpisu za 
tekoče šolsko leto. 
 
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza otroka 
s posebnimi potrebami nanaša na predšolski oziroma 
srednješolski program otrok s posebnimi potrebami, odloči o 
upravičenosti do povračila stroškov župan, na podlagi 
utemeljenega predloga strokovne službe občine. Strokovna 
služba oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov 
prevoza za predšolskega otroka oziroma srednješolca na 
podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih 
dokazil iz prvega odstavka tega člena. Strokovna komisija 
lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem 
primeru izkažejo kot nujna za utemeljitev predloga. 
 
Na podlagi popolne vloge oblikuje strokovna služba občine 
predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo in 
domov, pogodbo o povračilu stroškov ter mesečne zahtevke 
za izplačilo na podlagi pogodbe. 
 
Starši oziroma skrbniki otroka s posebnimi potrebami so 
dolžni vsak mesec do 10. oddati zahtevek za izplačilo, na 
katerega vpišejo dejansko število dni, ko je otrok prisostvoval 
pouku oziroma vzgojno-izobraževalni dejavnosti. Strokovna 
služba se lahko o resničnosti podatkov pozanima v vrtcu, šoli 
oziroma zavodu, ki ga otrok obiskuje. 
 
Finančna sredstva se upravičencu dodelijo na podlagi 
podpisane pogodbe, v kateri se v skladu s tretjim členom 
tega pravilnika določi izračun povračila stroškov prevoza. 
 
Sredstva se upravičencu nakazujejo mesečno na njihov 
osebni račun in sicer najkasneje v roku 20 dni od prejema 
pravilno izpolnjenega in zahtevka za izplačilo. 
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5. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«.  

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                             Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
3. Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev v Občini Vransko 

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, 
št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 

programov in programov drugih društev  
v Občini Vransko 

1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju socialno varstvenih programov 
in programov drugih društev v Občini Vransko (Uradni list 
RS, št. 14/2010) se v 4. členu spremeni prva alineja  tako, da 
se glasi: 

»- imajo sedež v Občini Vransko in izvajajo dejavnost na 
območju občine ali ne glede na sedež, če je program dela 
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Vransko,« 

Druga alineja 4. člena se črta. 

2. člen 

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani 
občine ter v Občinskem informatorju za vsako proračunsko 
leto posebej.« 

3. člen 

Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Na podlagi predloga strokovne komisije direktor občinske 
uprave izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, 
posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu 
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
socialnovarstvenega programa in programa drugih društev.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine 
Vransko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.« 

4. člen 

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine  Vransko« in začnejo veljati naslednji dan po objavi.  

Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                             Franc Sušnik, l. r. 

 

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

4. Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v 
najem 

Občina Vransko na podlagi 87. člena Stanovanjskega 
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – 
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 
47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) objavlja  

J A V N I   R A Z P I S  
za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 

  
1. PREDMET RAZPISA  

1.1 Predmet razpisa  

Občina Vransko (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo 
neprofitnega stanovanja v najem (dvosobno stanovanje št. 1 
v večstanovanjskem objektu na naslovu Brode 24 v velikosti 
61,60 m). 

Lastnik stanovanje je Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s katero bo sklenjena najemna pogodba. 

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje 
opredeljene  v razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnega stanovanja v najem (Ur. list RS, št. 
14/04, 34/04, 62/06, 11/09,  81/11 in 47/14). 

1.2 Neprofitna najemnina  

Najemnina za v najem oddana neprofitna stanovanja, bo 
določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 
131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15), oziroma na podlagi 
predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.  

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico 
do subvencionirane neprofitne najemnine v skladu z 
navedeno uredbo oziroma drugim predpisom, ki bo v veljavi 
v času najema stanovanja.  

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih 
pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. 
Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se 
najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za 
tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s 
pravilnikom.   

 1.3. Površinski normativi 

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:  

Število članov 
gospodinjstva 

Površina stanovanja 
brez plačila varščine - 
lista A 

Površina stanovanja  
s plačilom varščine -  
lista B 
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1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2 

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

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

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

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

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

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

2. RAZPISNI POGOJI  

2.1 Splošni pogoji  

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

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
tudi invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega 
vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini 
Vransko možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč 
druge osebe in zdravstvene storitve;  

 2.2 Dohodkovni kriterij  

Vlagatelji vlog so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v  
obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  ne presegajo meje, v 
spodaj navedenih določenih odstotkih od povprečne neto 
plače v državi, ki v navedenem obdobju znaša 1.092,74 
EUR.  

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

Velikost 
gospodinjstva LISTA A LISTA B 

 % Meja 
dohodka/mesec 

% Meja 
dohodka/mesec 

1-člansko 90 % do 983,47 EUR od  90 
do 200% 

nad 983,47 
EUR do 
2.185,48 EUR 

2-člansko 135 % do 1.475,20 
EUR 

od 135 
do 250 
% 

nad  1.475,20  
EUR do  
2.731,85 EUR 

3-člansko 165 % do 1.803,02 
EUR 

od 165 
do 315 
% 

nad 1.803,02  
EUR do  
3.442,13 EUR 

4-člansko 195 % do 2.130,84 
EUR 

od 195 
do 370 
% 

nad 2.130,84 
EUR do  
4.043,14 EUR 

5-člansko 225 % do 2.458,67 
EUR 

od 225 
do 425 
% 

nad 2.458,67 
EUR do 
4.644,15 EUR 

6-člansko 255 % Do 2.786,49 
EUR 

od 255 
do 470 
% 

nad 2.786,49 
EUR do 
5.135,88 EUR 

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

2.3 Premoženje prosilca 

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

 da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim 
uporabljajo stanovanje, ni najemnik glede na število 
družinskih članov primernega neprofitnega stanovanja, 
oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, 
ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali 
stanovanjske stavbe, ki presega vrednost 40 % 
primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja 
za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo 
lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas 
za neprofitno najemnino; 

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

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

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

Število članov 
gospodinjstva 

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

1-člansko 10 m2  15.512,37  EUR 
2-člansko 15 m2 18.515,20  EUR 
3-člansko 22 m2 22.763,60  EUR 
4-člansko 27 m2 26.224,26  EUR 
5-člansko 32 m2 30.381,76  EUR 
6-člansko 35 m2 33.579,84  EUR 

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega 
stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 
točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina je odvisna od 
števila družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v 
stanovanje.  

2.4. Dodatni pogoji 

Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg 
splošnih pogojev še dodaten pogoj stalno bivanje v Občini 
Vransko, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni 
do točkovanja dobe bivanja in sicer: 

Stalnost bivanja v Občini Vransko: 

od 0 do 5 let                        10 točk 
nad 5 do 10 let                    20 točk 
nad 10 do 15 let                  30 točk 
nad 15 do 20 let                  50 točk 
nad 20 let                            70 točk 
 
Stalnost bivanja se dokazuje s potrdilom o bivanju, ki ga izda 
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Upravna enota Žalec, pri čemer je upoštevano tudi bivanje 
pred razdelitvijo bivše Občine Žalec.  

Upošteva se bivanje prosilca in zakonca oziroma njegovega 
partnerja (število točk se določi na podlagi skupnega 
seštevka let bivanja), pri tem se upošteva število let, 
dopolnjenih v letu razpisa.  

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV  

Stanovanjske in socialnozdravstvene razmere prosilca bodo 
ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa 
pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih 
kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom.  

3.1 Splošne prednostne kategorije prosilcev  

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade 
družine, mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in 
družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom 
zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, 
osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s 
številom točk v preglednici pod točko 3.3.  

3.2 Dodatne prednostne kategorije prosilcev  

Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji 
točki, se v skladu s 6. členom pravilnika, upoštevajo še 
naslednje prednostne kategorije prosilcev:   

3.2.1. Izobrazba prosilca 

Prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi (fotokopijo, 
diplome, spričevala). Spričevalom, izdanim v tujini, mora biti 
priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju 
izobraževanja. Upošteva se izobrazba, ki jo ima prosilec 
(izobrazba družinskih članov se ne upošteva) na dan 
razpisa. 

3.3. Prednostne kategorije opredeljene v točkah 3.1 in 
3.2 se za posamezno listo prosilcev A oziroma B 
točkujejo z naslednjo višino točk:  

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B 

 

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

150 

100 

150 

100 

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

120 120 

 3. Invalidi in družine z invalidnim članom    120 120 

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

50 50 

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

100 100 

 

6. Žrtve nasilja v družini 80 80 

7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 50 

8. Izobrazba prosilca:      
 
       poklicna ali srednja   
                               
       višja 

       visoka ali univerzitetna 

       magisterij ali doktorat 

 

10 

50 

60 

80 

 

10 

50 

60 

80 

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

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

  
4. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA  

4.1 Lastna udeležba  

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki 
jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo 
stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, 
katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu 
pravilnika (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe 
znaša 10 % vrednosti neprofitnega stanovanja izračunane po 
pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, 
št. 69/03) brez vpliva lokacije. Lastna udeležba se najemniku 
neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih z 2 % obrestno 
mero. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
lastne udeležbe se določijo med najemodajalcem in 
upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem 
z medsebojno pogodbo.  

Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred 
oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni 
udeležbi ali v določenem roku, ki je opredeljen v pogodbi, ne 
plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev 
stanovanja.  

4.2 Varščina  

Varščina za uporabo stanovanja so denarna sredstva, ki so 
ob morebitni izselitvi iz najemnega stanovanja predvidena za 
ureditev in vzpostavitev stanovanja v stanje kot je bilo ob 
predaji stanovanja najemniku, z upoštevanjem običajne rabe. 
Varščina znaša 3 mesečne najemnine. Najemodajalec z 
upravičencem opredeli medsebojne obveznosti v zvezi z 
vplačilom, vračilom in ohranjanjem vrednosti varščine v 
najemni pogodbi.  

5. RAZPISNI POSTOPEK  

5.1. Objava javnega razpisa  

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem bo 
dne 30. 10. 2019 objavljen na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si in v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«. 

Vlogo je potrebno oddati na prijavnem obrazcu, ki je 
objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, 
na povezavi https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-
razpisi-narocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske 
uprave pa ga je mogoče dobiti tudi v sprejemni pisarni 
Občine Vransko, Vransko 59. 
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Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite v času 
uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 703 28 
12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 

5.2. Rok za oddajo vloge  

Rok za oddajo vloge je 19. 11. 2019.  

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti s pripisom »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za neprofitno stanovanje Brode 24« 
na enega od naslednjih načinov:  

 osebno v sprejemni pisarni Občine Vransko, Vransko 59, v 
času uradnih ur občinske uprave;  
 priporočeno po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 
59, 3305 Vransko.  
 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
priporočeno ali do 14. ure osebno oddana v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59. 

 
5.3. Predložitev dokazil  

V vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo 
prosilci in polnoletni člani gospodinjstva predložiti naslednjo 
dokumentacijo (če je to primerno):  

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

zdravstvenih razmer; 
3. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) - potrdilo, da je preživnina neizterljiva 

oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz 
preživninskega sklada; 

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

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

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

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

Občina  Vransko k vlogi priložena dokazila zadrži in jih po 
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.  V 
primeru, da prosilec uveljavlja posamezno kategorijo za 
katero pa ni priložil ustreznega dokazila, bo pozvan k 
dopolnitvi. V kolikor vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.  

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

6. SPLOŠNE DOLOČBE  

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter stanovanjske in druge 
razmere prosilcev.  

V primeru, da prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan na 
dopolnitev vloge z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki 
v roku ne bodo dopolnjene in vloge oddane po zaključku 
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.  

Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v 
času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše 
spremembe se ne upoštevajo, razen spremembe glede ožjih 
članov družine prosilca. V dvomu se šteje, da se upoštevajo 
razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.   

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, 
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih 
opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.  

Po ugotovitvi, da vlagatelj vloge izpolnjuje splošne pogoje, 
bo komisija z ogledom preverila resničnost navedb in 
opravila točkovanje. 

Komisija bo opravila ogled stanovanjskih razmer samo pri 
vlagateljih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in za katere Občina 
Vransko ne razpolaga s podatki o sedanjih stanovanjskih 
razmerah (ogledi ne bodo izvedeni pri prosilcih, ki 
uporabljajo stanovanja v blokih, ki so v upravljanju 
stanovanjskega podjetja SIPRO Žalec in prosilcih, kjer so 
ogledi že bili izvedeni ob priliki oddaje vloge ob predhodnih 
razpisih ter prosilcih, ki bivajo v začasnih zatočiščih kot so 
varne hiše, materinski domovi, zavetišča, ipd.).  
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O ogledu stanovanjskih razmer bodo prosilci predhodno 
obveščeni pisno oziroma po telefonu.  

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične 
podatke, se njegova vloga ne obravnava in se zavrže.  

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe.   

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje 
opredeljene v razpisu uporabljajo določbe Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.  

Številka: 4302/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                               Franc Sušnik, l. r. 

 
 

5. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2019 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2019 
(Uradne objave Občine  Vransko, št. 72/2017 in 87/2019) in 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2018–
2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018 in 
87/2019) Občina Vransko objavlja  

J A V N I   R A Z P I S 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko  

v letu 2019 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa in okvirna višina razpisanih 
sredstev 

Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev 
iz proračuna Občine Vransko v skupni višini 5.000,00 EUR 
za projekte ali dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju 
Občine Vransko. 

Nepovratna sredstva se dodelijo za: 
- državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014. 

UKREPI: Višina sredstev 
(v EUR): 

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo 

Podukrep 1.1: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov 

 

 

5.000,00 

 

 
3. Cilj javnega razpisa in pogoji za pridobitev pomoči 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. 

Z javnim razpisom se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:  
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva; 
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, izboljšanje 
zemljišč; 
- preprečevanje zaraščanja podeželja. 

Pogoji za pridobitev pomoči so: 
- predložitev predračuna stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč; 
- vris predvidene investicije v katastrski načrt, kadar je 
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija in obnova pašnikov; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za 
leto 2019. 
 
Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa. 
 
4. Upravičenci  

Upravičenci do pomoči so: 
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost…); 
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju Občine Vransko, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju Občine Vransko; 
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo. 

5. Upravičeni stroški, višina pomoči 

Upravičeni stroški so:  
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 
z ograjo; 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskih gospodarstvih. 

Najnižji znesek dodeljene pomoči je 50,00 EUR, najvišji 
znesek pa 500,00 EUR na posamezno kmetijsko 
gospodarstvo.  

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019 – 
do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter 
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo. 

7.  Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske uprave pa jo 
lahko dobite tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59. 

8. Rok in način oddaje vlog 

Rok za oddajo vloge je 19. 11. 2019. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – Javni razpis za kmetijstvo 2019« z navedbo 
naslova pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 
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Vlagatelji lahko vlogo pošljejo priporočeno po pošti na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jo v času 
uradnih ur občinske uprave oddajo osebno v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59.  

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
priporočeno ali do 14. ure osebno oddana v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59. 

9. Obravnavanje vlog 

Odpiranje vlog bo potekalo 20. 11. 2019 in ne bo javno. 
 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo 
obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana.  
 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo, ki jo 
bo na predlog strokovne komisije izdala pooblaščena oseba 
občinske uprave. 
  
Po pravnomočnosti odločbe se bodo medsebojne obveznosti 
med izvajalcem javnega razpisa in upravičencem - 
prejemnikom pomoči uredile s pogodbo. 
 
10. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 
 
Številka: 4302/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                             Franc Sušnik l. r. 

 

 
6. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
občini Vransko v letu 2020 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list  RS 14/2010) Občina 
Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v občini Vransko v letu 2020 
 
1. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov ljubiteljske kulture: 
 
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- literarna dejavnost, 
- likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna in folklorna dejavnost. 
 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Sofinancirajo se naslednje vsebine:  
 
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, 
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, 
vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini 
Vransko za leto 2020 presega vzgojno izobraževalne 
programe,  

- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske 
kulturne dejavnosti,  
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter   
  vzdrževanje prostorov,  
- kulturna izmenjava. 
 
3. Višina razpoložljivih sredstev 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je v Letnem 
programu kulture v Občini Vransko namenjeno 7000,00 
evrov. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Javni razpis se objavi na oglasni deski in  na spletni strani 
občine ter v Občinskem informatorju.  
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske uprave pa 
tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59. 
 
5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2019. Vlagatelji lahko vloge v 
času uradnih ur občinske uprave oddajo osebno na sedežu 
Občine Vransko, Vransko 59 ali jih pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2020« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 
 
6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 
 
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo bo v ta namen 
imenoval župan.  
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
7. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije lahko dobite na  tel. št.: (03) 703 12 11 
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si. 
 
Številka: 4302/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                              Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
7. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v letu 2020 

 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Odloka 
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 90/2019) in Letnega programa športa v Občini 
Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
89/2019) objavlja Občina Vransko 

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 

športa v Občini Vransko v letu 2020 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
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2. Predmet javnega razpisa  

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Vransko v letu 2020. 

Iz sredstev javnega razpisa se bodo sofinancirali naslednji 
programi in področja športa:  

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših,  
 športni objekti in površine za šport v naravi, 
 razvojne dejavnosti v športu - usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,  
 organiziranost v športu - delovanje športnih društev in 

drugih izvajalcev letnega programa športa,  
 športne prireditve in promocija športa - športne 

prireditve. 

3. Razpoložljiva sredstva 

Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini 
Vransko v letu 2020 je na razpolago 38.869,43 EUR. 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in 
področij športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 imajo sedež v Občini Vransko; 

 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj 
eno leto pred dnevom objave javnega razpisa; 

 so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem 
v Občini Vransko (velja za zveze športnih društev); 

 programe in področja športa izvajajo pretežno na 
območju Občine Vransko in pretežno za prebivalce 
Občine Vransko; 

 imajo za programe in področja športa zagotovljene 
materialne, kadrovske in prostorske pogoje; 

 imajo za programe in področja športa izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in 
pričakovani stroški izvedbe; 

 imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna 
društva in zveze športnih društev) ter evidenco o 
udeležencih programov; 

 izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko, Letnim programom 
športa v Občini Vransko za leto 2020 in razpisno 
dokumentacijo. 

5. Poraba dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. 

6. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-

narocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske uprave pa jo 
lahko dobite tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59. 

7. Rok za oddajo in način oddaje vlog 

Vloge je potrebno oddati do 29. 11. 2019. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis ŠPORT 2020« z navedbo naslova 
pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 

Vlagatelji lahko vloge pošljejo priporočeno po pošti na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jih v času 
uradnih ur občinske uprave oddajo osebno v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59.  

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
priporočeno ali do 13. ure osebno oddana v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59. 

8. Odpiranje in ocenjevanje vlog  

Odpiranje in ocenjevanje vlog bo dne 2. 12. 2019 izvedla 
komisija, ki jo bo v ta namen imenoval župan.  

Komisija bo ocenjevanje vlog izvedla na podlagi »Pogojev in 
meril za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko za leto 2020«, ki jih je Občinski svet 
Občine Vransko sprejel na 7. redni seji dne 22. 10. 2019.   

9. Obveščanje o izidu javnega razpisa 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
31. 12. 2019. 

10. Dodatne informacije 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite 
pri Rudolfu Pušniku (03 703 28 15; rudi.pusnik@vransko.si). 

Številka: 4302/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                              Franc Sušnik, l. r. 

 

 
8. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
občine Vransko v letu 2020 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev 
na območju Občine Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) 
razpisuje Občina Vransko 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in 

programov drugih društev na območju občine 
Vransko v letu 2020 

1. Predmet javnega razpisa  
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega 
programa socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, organizacij in zvez v letu 2020.  
 
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Vransko v 
Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2020 zagotovila  
sredstva v višini 7.950,00 evrov: 
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A. podprogram 18049001 - programi veteranskih 
organizacij  500,00 evrov; 
 

B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih 
skupin 2.150,00 evrov;  
 

C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih 
ranljivih skupin 5.300,00 evrov, od tega: 
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.200,00 evrov, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 evrov, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 evrov. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot 
podporo posebnim skupinam; 

B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe 
za občane Občine Vransko;  

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja 
socialno in zdravstveno ogroženih otrok;  

C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti 
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko;  

- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, 
zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja 
ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane;  

C3 - organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije 
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z 
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov. 

3. V letu 2020 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki 
niso aktivnega komercialnega značaja in ne  spadajo med 
projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, 
izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se 
njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih  proračunskih 
postavk.   

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati 
naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s 
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na 
spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2018, potrjeno na ustreznem organu društva;  
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2020; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o 
številu članov društva, seznam članov z območja občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po 
posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu 
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer 
vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 
 
5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija - pogoj; 
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko 
oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da 
organizacija vključuje v program člane iz občine Vransko;  
- vključenost članov iz občine Vransko; 
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje 
z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih ...). 

6. Rok in način za oddajo vlog  
 
Rok za oddajo vlog je  30. 11. 2019. Vlagatelji lahko vloge v 
času uradnih ur občinske uprave oddajo osebno na sedežu 
Občine Vransko, Vransko 59 ali  jih pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALA IN DRUGA DRUŠTVA 
2020« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 
 
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo v ta 
namen imenuje župan. Komisija pregleda predloge, prispele 
na razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena v 
pravilniku. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 
predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema dopolni. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s 
sklepom zavržejo.  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o 
izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v 
roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po 
preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 
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8. Dodatne informacije  

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 12 11 
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si. 
 
Številka: 4302/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                              Franc Sušnik, l. r. 

 

 
9. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da 
oddajo svojo vlogo za prijavo na  

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo  

Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
(Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in 
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do 
višine 795,87 €. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 10. 2019 
v Uradnih objavah Občine Vransko št. 90/2019, na spletni 
strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski 
občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec:  PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora 
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na 
spletnem naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
- NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti na naslov: Občina vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko ali jo osebno vložiti v tajništvu občine. 

Rok za oddajo vloge  je 19. 11. 2019. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska 
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če 
vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni 
dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se 
vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna 
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se 
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je 
bila poslana prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega 
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo 
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda 
odločba o zavrnitvi. 

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh 
od dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki 
so na strani upravičenca, odločba o izboru upravičenca za 
posamezno lovišče preneha veljati. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 

Številka: 4302/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                              Franc Sušnik, l. r. 
 

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

10. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2020 

J A V N O   N A Z N A N I L O  
o javni obravnavi predloga Odloka o proračunu 

Občine Vransko za leto 2020  

 
Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2020, ki ga je Občinski 
svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel 
v prvem branju. 
 
V času javne obravnave bo predlog odloka: 

- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni 
sobi Občine Vransko, Vransko 59;  

- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

 
Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 2019 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59; 

- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Odlok – proračun 2020«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. 

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                              Franc Sušnik, l. r. 
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11. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«   

J A V N O   N A Z N A N I L O  
o javni obravnavi predloga Odloka o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine 

Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine 
Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in 

Občine Žalec« 

Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec«, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni 
seji dne 22. 10. 2019 sprejel v prvem branju. 

V času javne obravnave bo predlog odloka: 
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni 

sobi Občine Vransko, Vransko 59;  
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko 

www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

 
Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 2019 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59; 

- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Odlok – inšpektorat in redarstvo«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. 

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                            Franc Sušnik, l. r. 

 
 

12. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

J A V N O   N A Z N A N I L O  
o javni obravnavi predloga Odloka o oskrbi s pitno 

vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki ga je Občinski svet 
Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel v 
prvem branju. 
 
V času javne obravnave bo predlog odloka: 

- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni 
sobi Občine Vransko, Vransko 59;  

- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

 

Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 2019 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59; 

- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Odlok – oskrba s pitno vodo«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. 

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2019                             Franc Sušnik, l. r. 

 

 
13. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec 

J A V N O   N A Z N A N I L O  
o javni obravnavi predloga Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Žalec 

Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 
7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel v prvem branju. 
 
V času javne obravnave bo predlog odloka: 

- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni 
sobi Občine Vransko, Vransko 59;  

- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

 
Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 2019 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59; 

- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Odlok – odpadna voda«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. 

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko                
Vransko, 30. 10. 2019                             Franc Sušnik, l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

14. Zapisnik 6. redne seje občinskega sveta 
 

Z A P I S N I K 
6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v torek, 17. 9. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, 
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak 
in Peter Reberšek 
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- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Rosita 
Papinutti, Rudolf Pušnik, Mihaela Zupančič in Mateja Godler  
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je predlagal, da se za predlagano točko 14 Predlog za 
odmero in odkup zemljišč, po katerih poteka LC 490211 
Ločica-Zaplanina-Limovce, ter javne poti JP 916 121 
Zaplanina-Pider, uvrsti nova  dodatna točka 15, ki se glasi: 
15. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 81 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno  novo točko kot sledi: 
15. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem 
redu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 82 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 23.7.2019  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v občini Vransko – 
redni postopek 
4. Sklep o uskladitvi cen izvajanja zimske službe v 
Občini Vransko 
5. Polletno poročilo Občine Vransko za l. 2019      
6. Letni program kulture za leto 2020 – obravnava in 
sprejem 
7. Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto  2020 
– obravnava in sprejem 
8. Letni program športa za leto 2020 – obravnava in 
sprejem 
9. Obravnava elaborata in predloga za spremembo cene 
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov 
10. Obravnava  Končnega poročila Nadzornega odbora 
Občine Vransko o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2018 
11. Potrditev sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 
2019/2020 za Vrtec Vransko 
12 Imenovanje  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu 
13. Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Vransko-Tabor 
14. Predlog za odmero in odkup zemljišč, po katerih 
poteka LC 490211 Ločica-Zaplanina-Limovce, ter javne 
poti JP 916 121 Zaplanina-Pider 
15. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
16. Razno 
 
 
 

K točki 11 Potrditev sistemizacije delovnih mest za 
šolsko leto 2019/2020 za Vrtec Vransko 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo 
ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki je zadevo 
podrobneje obrazložila. Po končano obrazložitvi je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistemizacije delovnih mest 
za šolsko leto 2019/2020 za Vrtec Vransko: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 83 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje število delavcev 
na sistemiziranih delovnih mestih  v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko za šol. leto 2019/20. 
 
K točki 9 Obravnava elaborata in predloga za 
spremembo cene obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
Župan je podal kratko obrazložitev, nato je predal besedo 
Romani Kolenc, predstavnici podjetja Simbio, d.o.o., ki je 
zadevo podrobneje obrazložila. Po  končani obrazložitvi je 
odprl razpravo v kateri sta sodelovala Jože Matko in Marjan 
Pečovnik. 
Sledilo je glasovanje o predlagani spremembi cene 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 84 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, kot sledi: 
Cena gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov je 0,17568 EUR/kg, od tega: 

-  cena javne infrastrukture 0,00164 EUR/kg, 
-  cena storitve 0,17404 EUR/kg. 

Cena je brez DDV in se uporablja od 1.11.2019 dalje. 
 
K točki 10  Obravnava  Končnega poročila Nadzornega 
odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 
2018 
 
Župan je predal besedo predsedniku Nadzornega odbora 
Občine Vransko Janezu Lenclu, ki je poročilo podrobneje 
predstavil. Po končani obrazložitvi predsednika Nadzornega  
odbora je župan predal besedo še Rudolfu Pušniku in Mariji 
Jerman, ki sta pojasnila  stališča do končnega poročila 
podana  s strani Občinske uprave Občine Vransko. 
Po končanih obrazložitvah je župan odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Jože Matko, Adrijana Ferme in Peter 
Reberšek.  
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Končnim poročilom 
Nadzornega odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2018: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 85 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Končnim 
poročilom Nadzornega odbora Občine Vransko o 
opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna 
Občine Vransko za leto 2018. 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 23.7.2019 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 5. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 23.7.2019: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 86 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 5. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
Ustne pobude in vprašanja so na seji podali: 
 
a) Marjan Pečovnik: 
- Izpostavil je problematiko povečanega prometa večjih 
tovornih vozil pri poslovnem objektu Vransko 136 (bivši 
Inde), ki ga je kupilo podjetje Bijol, d.o.o..  
- Podal je vprašanje glede zamenjave kritine na strehi 
Zdravstvene postaje Vransko. 
 
b) Breda Čvan: 
- Povedala je, da je dobila večje število pritožb občanov 
glede novega kadra v Zdravstveni postaji  Vransko. Težave 
se pojavljajo predvsem pri dogovarjanju za datuma pregleda. 
- Podala je vprašanje, kako daleč so priprave za izgradnjo 
hodnika za pešce v Prekopi? 
 
c) Jože Matko: 
 - Vprašal je, kdaj se bodo v okviru tekočega vzdrževanje 
uredile:  cesta na Planini do Krivca, cesta do Prilop in lokalna 
cesta na Čreto, kjer se je v enem delu ob cesti odkrušil del 
skalovja ? 
- Podal je vprašanje, ali morajo v primeru podiranja drevja ob 
cestah lastniki pridobiti dovoljenje oziroma soglasje občine? 
 
č) Adrijana Ferme: 
-  Podala je vprašanje, kdaj se bo postavila ograja na cesti v 
spodnjih  Limovcah? 
 
d) Sonja Cencelj: 
- Vprašala je, kakšna je možnost obnove deponije za zimsko 
službo na koncu trga Vransko (na parkirišču pri graščini) in 
katere gozdne ceste so v letošnjem letu  predvidene za 
sanacijo? 
- S strani vaškega odbora Prapreče je bila opozorjena glede 
ureditve  problematike prostoživečih psov na območju 
občine. 
- Povedala je, da je bila s strani občana ponovno opozorjena 
glede nevarnosti preglednosti ceste  
na  javni poti 992501 Prapreče-Merinca pri hišni številki 
Jeronim 57 (Petek), zato je ponovno podala pobudo za 
postavitev prometnega ogledala. 
 
e) Brigita Gosak: 
- Ponovno je izpostavila problematiko občana Boštjana 
Ocepka, glede plazečega zemljišča (brežine), ki že dalj časa 
ogroža njegov stanovanjski objekt, na naslovu Čeplje 21, 
3305 Vransko. 
 
f) Peter Reberšek: 
- Ponovno je podal vlogo občanov Marjetke Kanjir, Romana 
Grabnerja in Roka Goropevška za sofinanciranje asfaltiranja 
hišnega priključka v Stopniku. 
- Ali je bil poziv za odmik lesu (Selski graben) posredovan 
izvajalcu sečnje Ulčar,s.p.? 
 - Zanimalo ga je ali je odsek LC Prapreče -Vologa še vedno 
v garanciji, saj je namreč v enem delu odneslo bankine in 
zato voda ne odteka v obcestni jašek? 
- Vprašal je, kako je s pričetkom obnove obzidja cerkve v 
Stopniku? 
 
g) Nataša Juhart: 
- Podala je vprašanje, kako je z vzdrževanjem meleoracijskih 
sistemov ob Bolski? 
- Podala je pobudo za organizacijo delavnic za večjo varnost 
v prometu, ki jih izvaja Agencija za varnost v prometu. 

h) Danilo Štante: 
  - Povedal je, da je bil na Vidmu odstranjen križ, in vprašal 
kaj se bo s križem zgodilo, ali bo postavljen nazaj? 
 
i) Kristina Bogataj 
- Na podlagi izraženega nezadovoljstva občanov živečih v 
trgu Vransko,  je podala pobudo za spremembo dosedanje 
ureditve prometnega režima skozi trg Vransko. Občani 
izpostavljajo predvsem težavnost pri zavijanju na križiščih pri 
šoli, pri Golobčku, frizerstvu in pri križišču med hišama 
Marko in Postelje Zupan. Ponekod naj bi bila parkirišča za 
avtomobile zarisana preblizu, zato imajo  vozila,  predvsem  
tovorna, težave pri zavijanju. 
- Podala je  vprašanje glede sanacije vdora pločnika v trgu. 
Nekateri se pritožujejo, da je težava v tem, da je zaradi vdora  
potrebno iz pločnika sestopiti, kar pa pomeni večjo nevarnost 
za pešce. Ali je možnost za postavitev kakšne oznake ali 
česarkoli drugega, s čimer bi se nevarnost zmanjšala? 
 
j) Rafael Novak 
- V imenu Vaškega odbora Ločica je podal vprašanje, kdaj 
bodo dobili odgovor v zvezi izgradnjo vodovoda Zaplanina-
Ločica-Vransko. 
 
K točki 3 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v občini Vransko– 
redni postopek 
Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o postopku in 
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 
občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 87 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v prvem branju in ga 
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
K točki 4 Sklep o uskladitvi cen izvajanja zimske službe 
v Občini Vransko 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Adrijana Ferme, Jože Matko in Peter 
Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o uskladitvi cen izvajanja zimske službe 
v Občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 88 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
povišanju cene storitve zimske službe v občini Vransko 
in sicer v neto vrednosti 36,30 EUR/uro za pluženje in 
neto vrednosti 33,00 EUR/uro za posipanje. Sklep prične 
veljati z dnem objave v Uradnih objavah Občine 
Vransko. 
 
K točki 5 Polletno poročilo Občine Vransko za l. 2019    
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mihaeli 
Zupančič, ki je polletno poročilo podrobneje predstavila, nato 
je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Polletnim  poročilom 
Občine Vransko za l. 2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 89 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Polletnim 
poročilom Občine Vransko za l. 2019. 
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K točki 6 Letni program kulture za leto 2020 – obravnava 
in sprejem  
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Kristina Bogataj, Peter Reberšek in Rafael 
Novak. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa kulture 
za leto 2020: 10 glasov ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 90 
Občinski svet Občine Vransko sprejme  Letni program 
kulture v Občini Vransko za leto 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 7 Letni program socialnovarstvenih programov 
in programov drugih društev v občini Vransko za leto  
2020 – obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v 
Občini Vransko za leto  2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 91 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program 
sofinanciranja socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev v Občini Vransko za leto 2020 
v predloženem besedilu. 
 
K točki 8 Letni program športa za leto 2020 – obravnava 
in sprejem 
Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa športa 
za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 92 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program 
športa za leto 2020 v predlaganem besedilu. 
 
K točki 12 Imenovanje  Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je 
podala podrobnejšo obrazložitev,  nato je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o imenovanju članov Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 93 
Občinski svet Občine Vransko imenuje Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v naslednji 
sestavi: 
- Boštjan Ocepek 
- Danijel Granda 
- Dušan Lampret 
- Jože Toplak 
- Janko Drča 
 
K točki 13 Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Vransko-
Tabor 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je 
podala podrobnejšo obrazložitev,  nato je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ 
Vransko-Tabor: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 94 
Občinski svet Občine Vransko imenuje kot člana Sveta 
zavoda OŠ Vransko-Tabor Danila Štanteta in Petra 
Reberška. 
 
K točki 14 Predlog za odmero in odkup zemljišč, po 
katerih poteka LC 490211 Ločica-Zaplanina-Limovce ter 
javne poti JP 916 121 Zaplanina-Pider 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri 
je sodelovala Adrijana Ferme. 
Sledilo je glasovanje sprejemu sklepa za odmero in odkup 
zemljišč, po katerih poteka LC 490211 Ločica-Zaplanina-
Limovce ter javne poti JP 916 121 Zaplanina-Pider: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 95 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o pričetku 
postopka odmere in odkupa zemljišč lastnikov, po kateri 
poteka  lokalna cesta LC 490211  Ločica – Zaplanina – 
Limovce v skupni dolžini 6236 m in javne poti JP 916 121 
Zaplanina-Pider v dolžini 905 m. 
 
K točki 15 Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
Obrazložitev ja podal župan, nato je odprl razpravo v kateri 
sta sodelovala Jože Matko in Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje potrditvi dopolnitve Letnega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 
2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 96 
Občinski svet Občine Vransko potrdi dopolnitev Letnega 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
K točki 16 Razno 
Marjan Pečovnik je podal vprašanje v zvezi z izgradnjo 
suhega zadrževalnika za območje trga Vransko. Župan je 
povedal, da so  na direkciji za vode podali informacijo, da so 
stroški izgradnje drastično narastli, zato zaenkrat za izgradnji 
ni denarja. 
 
Seja je bila zaključena ob  23.00 uri. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 17. 9. 2019 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l. r.                                   Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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»PO JUTRU SE DAN POZNA!«   
Človek se mora gibati, da bi razvil in ohranjal nevron-
ske povezave – sinapse. Že zelo kmalu, ko se možgani 
začno oblikovati v maternici, se izstreljujejo, tvorijo 
sinapse (povezave med individualnimi možganskimi 
celicami), ki določijo načrt, kako bodo možgani oprem-
ljeni z žično povezavo. Otroci, ki živijo v aktivnem in 
izkušenjsko bogatem okolju, razvijejo več in gostejše 
sinapse (Bruer, 1991; Nash, 1997 v: Konda, 2018). 

Okoli starosti 10 let 
se sinapse, ki niso po-
trebne ali v uporabi, 
uničijo oz. odpravijo. 
Nevronske povezave, 
ki se uporabljajo, se 
okrepijo. Ta proces 
reorganizacije živčnih 
poti se glede na napor 
možganov nadaljuje 
skozi vse življenje. Ko 
je telo neaktivno 20 
minut ali več, sposob-
nost nevronov, da 
komunicirajo med 
seboj, upada (Konda, 
2018). 
Gibalno-športne ak-
tivnosti zagotavljajo 
razvoj gibalnih, kog-

nitivnih, socialnih ter drugih sposobnosti in vplivajo na 
zdrav in skladen celostni razvoj otroka in mladostnika 
(Konda, 2018). 

Vrtca Vransko-Tabor sta že nekaj let vključena v FIT pro-
jekt. Na različnih delavnicah, ki so kombinacija teoretič-
no-praktičnih vsebin, se strokovni delavci seznanjamo 
s strategijami Fit pedagogike. 
V zadnjem času vse pogosteje slišimo, da je sodobni 
način življenja  glavni vzrok za pomanjkanje telesne ak-
tivnosti. Strokovni delavci našega vrtca se zavedamo 
pomena vključevanja gibanja v vse segmente dnevne-
ga reda, tako dejavnosti kot dnevne rutine. Že zjutraj, 
z jutranjim sprejemom otrok, s pomočjo gibanja na Fit 
hodnikih zagotavljamo zgodnje spodbujanje aktivno-
sti možganov ob pričetku dneva in s tem pripravlja-
mo otroke na aktiven dan v vrtcu. Prihod v vrtec je za 
otroke zabaven, gradijo si čustveno stabilizacijo, hkrati 
pa z dejavnostmi gibanja spodbujamo celotno družino 
k aktivnemu življenjskemu slogu. 
V času Evropskega tedna mobilnosti smo izvedli pohod 
na različne lokacije, en dan v tem tednu smo otroke in 
starše povabili, da pridejo del poti do vrtca peš. Z obo-
gatitvenim dnem smo obeležili dan srca ter se posveti-
li gibalnim in drugim dejavnostim za zdravo srce. En-
krat tedensko poleg vseh gibalnih dejavnosti obišče-
mo šolsko športno dvorano. Narava v okolici vrtca nam 
ponuja zanimive gibalne poligone v gozdu. V igralnicah 
imamo gibalne kotičke, kjer imajo otroci skozi cel dan 
možnost uriti svoje gibalne sposobnosti. Otroci si raz-
lične sposobnosti in znanja pridobivajo z gibalnimi ig-
rami, o katerih znanje pridobivamo strokovne delavke 
na izobraževanjih v FIT. 

FIT4KID multiplikatorki Vrtca Vransko in Tabor: 
Lidija Svet, dipl. vzg., Brigita Reberšek

Vranin glas

ČEBELARSKI PODMLADEK NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR
V lanskem šolskem letu je interesno dejav-
nost čebelarski krožek redno obiskovalo 17 
učencev Osnovne šole Vransko-Tabor od 
2. do 5. razreda. Redno so se spoznavali z 
vsebinami čebelarjenja, veliko pa je bilo tudi 
praktičnih dejavnosti v šolskem čebelnjaku: 
zbijanje okvirčkov, napenjanje žic, vlaganje 
satnic, izdelava okraskov iz voska, sajenje 
medovitih rastlin, pregled čebelje družine ... 
Ludvik Krajnc, mentor čebelarskega krož-
ka, je v zadnjem tednu septembra podelil 
priznanja in med, ki je bil natočen v šolskem 
čebelnjaku, za delo v čebelarskem krožku. 

Trenutno so v šolskem čebelnjaku tri čebe-
lje družine, dve v LŽ-panju in ena v naklad-
nem panju. V poletnem času je potekalo 
eno točenje, pri katerem je bilo nalitega 18 
litrov medu. Točenje je opravil član Čebe-
larskega društva Vransko Gabriel Založnik 

in mentor, za čebele pa sta v tem času skrbela Janez Kropivšek, pred-
sednik društva, ter učenec naše šole Jure Kropec. Natočen med bo v 
določeni meri namenjen uporabi pri šolski dejavnosti kuhanje in vrtnar-
jenje in pri ostalih šolskih dejavnostih.

 Nataša Pečovnik
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UČENCI OŠ VRANSKO-TABOR – NAGRAJENCI PROGRAMA EKOŠOLA 
Konferenca koordinatorjev programa Ekošola je potekala 
v ponedeljek, 23. septembra 2019, v Laškem. Na srečanju 
smo si lahko ogledali veliko primerov dobre prakse in do-
brih idej. Ta dan so potekale tudi podelitve nagrad za šol-
sko leto 2018/2019. Na Osnovni šoli Vransko-Tabor smo si 
pridelali nagradi v sklopu projekta Šolska VRTilnica in pro-
jekta Mladi poročevalci za okolje, ki ga program Ekošola 
izvaja v sodelovanju z medijsko hišo Delo. Nagrado sled-
njega so prevzeli kar učenci, in sicer David Brezovnik, 
Mitja Drolc, Val Radulj, Nika Homšak Godler, Valentina 
Štefančič, Nadja Žuna, Tilen Lešnik Pikl, Tjaša Marko, Lan 
Aleksander Dobnik, ki so v lanskem šolskem letu pripravili 
videoprispevek z naslovom Eko dan. Njihova mentorica je 
bila Maja Laznik. Prav tako je šola dobila listino programa 
LEAF – znanje o gozdovih,  ki izobražuje in ozavešča o goz-
dovih in njihovi vlogi v življenju na našem planetu. 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem pro-
jektov programa Ekošola na naši šoli. Veliko pozornosti 

je namenjene tematskemu sklopu Podnebne spremem-
be, ki je letos nadgrajen s projektom Ekošola meri odtis 
CO2, v katerem bomo raziskovali in merili konkretni vpliv 
dejavnosti v razredu, šoli in doma na izpuste toplogred-
nih plinov ter uvajali ukrepe za blaženje in prilagajanje 
podnebnim spremembam. Tematski sklop Odpadki je do-
polnjen s projekti krožnega gospodarstva, ki postaja glav-
na usmeritev Evropske unije za prehod v nizkoogljično 
družbo in zeleno gospodarstvo. Odgovornemu ravnanju 
z naravnimi viri in upravljanje odpadnih materialov za pre-
delavo in proizvodnjo novih, recikliranih izdelkov bomo 
namenili veliko pozornosti v projektu E-SPACE – Krožno 
gospodarstvo. Prav tako bomo vztrajali v projektih Šol-
ska VRTilnica, Misija: Zeleni koraki, Ekokviz, Ekobranje 
za ekoživljenje, Eko-paket, Znanje o gozdovih in Mladi v 
svetu energije. 

Ekokoordinatorica: Nataša Pečovnik

Vranin glas

MNOŽIČNI TEK IN TEK ZA SMEH V VRTCU VRANSKO
Atletska zveza Slovenije (AZS) je tudi letos izvedla 
množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim at-
letskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu 
zdravega načina življenja. Tudi letos je šlo za najbolj 
množičen tek otrok v Sloveniji, imenovan “Začni mlad, 
tekmuj pošteno“. Letošnja številka se je ustavila pri več 
kot 22.000, kar je največja udeležba od leta 2016, ko je 
bil organiziran prvič. Na teku je sodelovalo skoraj 200 
vrtcev, osnovnih šol ter šol s prilagojenim programom.

Množičnemu teku se je pridružil tudi Vrtec Vransko. 
Teklo je  119 otrok, skupaj s strokovnimi delavkami. Tekli 
so vsi otroci v starosti od enega do šest let. Ob koncu 
je vsaka skupina prejela priznanje, ki je bilo na ogled 
staršem v vrtcu. Se že ogrevamo za naslednje leto ...

Ogreli smo se, da smo se 21. septembra udeležili Teka 
za smeh, ki je že šesto leto potekal na Vranskem. Kar 25 
otrok iz vrtca je skupaj s starši in strokovnimi delavkami 
preteklo 300 m. Upajmo, da nas bo drugo leto še več in 

bomo tako vsi skupaj nekaj naredili zase in za svoje zdravje.

Mateja Remic in Olga Blatnik
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PONOSNO NOSIMO NAZIV  
OSNOVNA ŠOLA VRANSKO-TABOR POSTALA 

"NAJ KULTURNA ŠOLA V KATEGORIJI SREDNJE VELIKIH ŠOL"
V petek, 20. 9. 2019, smo se ravnateljica Majda Pikl, njena 
pomočnica Polona Učakar, mentorica Danijela Jeršič ter 
dve učenki devetega razreda Osnovne šole Vransko-Ta-
bor Justina Jerman in Nadja Žuna odpravile na podelitev 
priznanj »Kulturna šola 2019« v Mokronog. 

Po prihodu na njihovo osnovno šolo so nas najprej po-
vabili na zajtrk, po kratkem kulturnem uvodu ge. ravnatel-

jice in učencev OŠ Mokronog pa smo se učenci, učitelji in 
ravnatelji nominiranih šol razdelili v delavnice. Ker Mokro-
nog slovi po lutkovnem gledališču, so se v nekaterih 
delavnicah učenci preizkusili v svojih lutkovnih veščinah. 
Ostale delavnice pa so bile vezane tudi na ples, gledališče 
in kulinariko. Po delavnicah smo se učenci, učitelji in vsi 
gostje zbrali v kulturni dvorani v Mokronogu, kjer so nas 
učenci in učitelji OŠ Mokronog navdušili s svojim izvirnim 
kulturnim programom. Ker pa smo se ta dan zbrali tudi na 
podelitvi priznanj »Kulturna šola 2019«, smo že vsi nestrp-
no čakali na razglasitev. Po uvodnih besedah župana 
Občine Mokronog-Trebelno Antona Mavra, ravnateljice 
OŠ Mokronog Zvonke Kostrevc ter direktorja Javnega sk-
lada RS za kulturne dejavnosti Marka Repnika so razglasili 
»najbolj kulturne šole 2019«. Naša šola je prejela priznanje 
za »Najbolj kulturno šolo v kategoriji srednjih velikih šol«, 
ta naziv pa bomo nosili pet let. Tako smo dobili potrditev 
za svoje kulturno delovanje na najrazličnejših področjih in 
se bomo zagotovo trudili še naprej. 

Po prevzemu priznanja in fotografiranju smo se vsi skupaj 
ponosno in zadovoljno vrnili nazaj na Vransko. 

Nadja Žuna, 9. b

OBISK NAŠEGA DOMA
V kurikulu za vrtce je zapisano: Človek je del družbenega 
okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci 
sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga kasneje aktivno 
spreminjali, morajo postopoma spoznati bližnje družbe-
no okolje in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. 

In del našega družbenega okolja je tudi Naš dom – dom 
starostnikov Vransko. Otroci iz vrtca smo jih obiskali ob 
njihovem prazniku – dnevu starejših,  se z njimi razgiba-
li in  prisluhnili zgodbi pisateljice Anje Štefan z naslovom 
Darilo.  Verjamemo, da smo marsikomu od njih polepšali 
dan. Še se bomo povezovali, družili in sodelovali  ter tako 
skupaj oblikovali našo družbo. 

Klavdija Konečnik

TRAJNOSTNA MOBILNOST V ŠOLAH IN EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
V tednu od 16. do 22. septembra 2019 je potekal Evropski 
teden mobilnosti in v tem tednu se je na OŠ Vransko-Ta-
bor izvajala tudi dejavnost »Gremo peš!«, ki je del projek-
ta TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN V OSNOVNIH 
ŠOLAH, katerega naročnik je Ministrstvo za infrastruktu-
ro in katerega namen je spreminjanje potovalnih navad in 
načrtovanje ustreznih prometnih poti v šolo. 

Učence od 1. do 6. razreda smo učitelji motivirali, da v tem 
tednu v šolo prihajajo na enega od trajnostnih načinov, to 
je peš, s kolesom, skirojem, z rolko, javnim šolskim prevo-

zom ali v sopotništvu. Seveda si tega želimo tudi v nasled-
njih tednih in skozi celotno šolsko leto in da trajnostne 
potovalne navade prenesejo tudi domov. Ko se trudimo 
spreminjati potovalne navade, posledično zmanjšujemo 
motoriziran promet v okolici vrtca in šole, z opravljanjem 
krajših poti na enega od trajnostnih načinov pa prav tako 
zmanjšujemo okoljske obremenitve, spodbujamo gibanje 
ter krepimo zdravje. 

Evropski teden mobilnosti in projekt Trajnostna mobil-
nost v vrtcih in v osnovnih šolah smo ob ostalih dejavnos-
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ZALOGOVNIK VODE IN NOV ŽLEB V VRTCU 
VRANSKO

Začelo se je novo šolsko leto in poletje se počasi bliža kon-
cu. Kljub počitnicam se v vrtcu vedno kaj novega doga-
ja. Poleg  vseh zanimivih dejavnosti, kot so peka koruze, 
palačink, iger z vodo, vodne drče, izdelovanja zmajev in 
še in še bi lahko naštevali, pa smo letošnje poletje na ig-
rišču pridobili nov zalogovnik vode. Najlepše se zahvalju-
jemo podjetju Kovinarstvo Bučar, ki nam je podarilo žleb. 
Zahvala pa gre tudi gospodu Zvonku Kapusu, ki si je vzel 
čas in je poskrbel, da je  žleb prave dolžine in na svojem 
mestu, kjer pač mora biti. Z zbrano vodo smo in bomo 
pridno zalivali naš vrt na igrišču. Upajmo, da nam bosta 
žleb in zalogovnik dolgo in dobro služila. 

 Olga Blatnik

ZAMAŠKOŽER SPET V VRTCU VRANSKO
Zamaškožer je spet z 
nami! Zelo veseli smo, 
da lahko spet zbiramo 
zamaške. Ponovno jih 
zbiramo za društvo Ve-
sele nogice iz Laškega. 
Vesele nogice so društ-
vo za pomoč družinam 
otrok s posebnimi potre-
bami. Veseli bomo vsake-
ga zamaška, saj veste: 
VSAK ZAMAŠEK ŠTEJE! 

Hvala.

Olga Blatnik

tih zaznamovali s pohodom članov razširjenega programa 
Planinarjenje oz. planinskega krožka, z udeležbo celotne 
šole na občinskem dogodku »Tek za smeh – Vransko teče 
2019« ter s pohodom večine učencev naše šole po okolici 
Vranskega. 

Hkrati pa v tednu od 23. do 30. septembra poteka Evrop-
ski teden športa, in sicer na pobudo Evropske komisije 
za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Le-
tos poteka že četrtič. Poglavitni cilj je spodbuditi najširši 
krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti, zato prav vsi 
vabljeni k različnim športnim dejavnostim, kamor spada 
tudi trajnosten način prihoda v šolo, v službo, trgovino in 
drugam.

 Nataša Pečovnik

Vranin glas
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IZLET NA PRŠIVEC
Čeprav tisto soboto ni kazalo, da bo vreme zdržalo, smo 
zbrali pogum in se ob šesti uri odpeljali z AP Vransko proti 
Bohinju in vse do planine Blato. Tu smo oprtali nahrbtnike 
in krenili na pot do Planine pri Jezeru, kjer smo imeli kraj-
ši postanek. Pot smo nadaljevali na planino Viševnik ter 
mimo Bregarjevega zavetišča naprej na Pršivec (1761 m), ki  
se nahaja nad Bohinjskim jezerom in spada med najlepša 
razgledišča Julijskih Alp. Stoji prav v središču veličastnega 
venca gora, ki obdajajo Bohinjsko dolino. 

Oblaki, ki so se zgrinjali nad Bohinjem, so nas hoteli neko-
liko prestrašiti, čutiti je bilo že rahle dežne kaplje, vendar 
nam je uspelo osvojiti Pršivec brez uporabe dežnikov in 
palerin. Razgled sicer ni bil najboljši, zato pa se bomo še 
vrnili.  

Na Planino pri Jezeru smo se vrnili po drugi poti. Pri koči 
smo si privoščili  malo daljši postanek za kosilo oz. eno-
lončnico in uživanje v prekrasni naravi. Nato je sledil še 
enourni spust  do avtobusa na planini Blato. Prijetno utru-

jene nas je kmalu zazibalo v spanec, medtem ko nas je naš 
šofer Franci, ki se je tudi pridružil skupini in osvojil vrh, 
varno peljal proti domu.

PD Vransko

Iz življenja društev

FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO NA "FAKS" FESTIVALU V ROVINJU IN PAZINU
Folklorno društvo Vransko se je od  26. do 29. septembra 
2019 udeležilo 2. mednarodnega Festivala amaterskega 
kulturnega ustvarjanja - tradicionalnega in folklornega 
plesa FAKS Dance, ki je potekal v Rovinju in Pazinu. 

Na festivalu je nastopilo devet folklornih skupin iz petih 
držav: Slovenije, Avstrije, Madžarske, Španije in Hrvaške. 

Četrtkov otvoritveni večer je postregel s kratko pred-
stavitvijo tradicionalnih plesov folklornih skupin in zaba-
vo dobrodošlice za vse udeležence festivala.  

V petkovih dopoldanskih urah smo se folklorniki FD Vran-
sko udeležili plesne delavnice, na kateri smo skozi plesne 
korake spoznavali tradicionalne plese, kot so: istrski ba-

lon, španski flamenko in madžarski čardaš. Popoldan smo 
se z avtobusom odpeljali v center Rovinja, kjer smo se v 
povorki sprehodili skozi promenadni del Rovinja. Živopisa-
na povorka in nastopi  folklornih skupin na glavnem Trgu 
v Rovinju so navdušili množico gledalcev. Polni novih iz-
kušenj in pozitivnih emocij smo se v poznih popoldanskih 
urah vrnili v Villas Rubin Resort, kjer smo med festivalom 
bivali, ter dan zaključili v poznih večernih urah v prijetnem 
druženju in plesu ob živi glasbi. 

Uradni del folklornega festivala se je zaključil z nastopi 
folklornih skupin v Pazinu. Člani FD Vransko smo gledalce 
navdušili s spletom plesov po Sloveniji, za kar smo bili na-
grajeni s prisrčnim aplavzom. Po nastopu vseh skupin pa 
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RAZSTAVA V SNOVIKU
Turistično društvo Tuhinjska doli-
na je zadnjo nedeljo v septembru 
v prireditvenem šotoru v Snovi-
ku organiziralo razstavo ročnih 
del. S planinskim cvetjem smo se 
predstavile Vranske rož'ce, vezilje 
pa so obiskovalce navdušile z raz-
stavljenimi prtički različnih oblik 
in velikosti.  Pohvale obiskovalcev 
so nam dodaten motiv za pripravo 
naše vseslovenske razstave rož'c 
iz krep papirja v mesecu novem-
bru.

Dragica Ropas

je organizator poskrbel tudi za druženje ob odlični glasbi 
in istrskih specialitetah (maneštra z bobići, pljukanci, fri-
tole …). 

Prosti čas, ki ga sicer ni bilo veliko, smo v teh  toplih 
sončnih dneh izkoristili za intenzivne priprave na letni 
koncert, kratek počitek na plaži,  skok v morje  ter  pri-
jeten klepet ob kavici z našimi novimi znanci. 

Zadnji dan smo si z ladjice ogledali delček razgibane is-

trske obale in  se popeljali okoli številnih malih otokov. Po 
pristanku nas je čakalo le še kosilo in slovo od čudovitih 
gostiteljev, ki so bili  ves čas festivala z nami, nas vodili in 
vseskozi skrbeli za naše dobro počutje. Prireditev je bila 
tako po organizacijski plati kot s strani nastopajočih izve-
dena vrhunsko in le želimo si lahko, da bi imeli še večkrat 
priložnost sodelovati na takšnih prireditvah.

Folklorno društvo Vransko

Iz življenja društev
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Občina Vransko vsako leto podeljuje priznanje ZLATIM MATURANTOM splošne in poklicne mature.
Priznanje se podeli na sprejemu, ki ga pripravi župan Franc Sušnik.

Ker uradnih podatkov o zlatih maturantih ne dobimo, prosimo oziroma pozivamo vse zlate maturante v 
šolskih letih 2017/18 in 2018/19, da nas obvestijo o svojem uspehu najpozneje do 1. decembra 2019:

- po elektronski pošti: obcina.vransko@vransko.si
- na telefonsko številko 03/703 28 00 ali

- osebno na sedežu Občine Vransko.
Vsem zlatim maturantom že vnaprej iskreno čestitamo.

                                                                                                 Občinska uprava

POZIV ZLATIM MATURANTOM

Ne spreglejte

Azbest je v našem okolju še 
marsikje prisoten. Dolga de-
setletja smo ga veliko upora-
bljali v različnih materialih v 
industriji, gradbeništvu in pro-
metu predvsem za izolacijo in 
zaščito pred požarom. Veljal je 
za čudežni material, vsestran-

sko uporaben in relativno poceni, vendar se je izkazalo, da 
je nevaren. V Sloveniji je proizvodnja in prodaja azbestnih 
izdelkov z zakonom prepovedana že 20 let. Še vedno pa 
so različni materiali in izdelki, ki ga vsebujejo, v uporabi.
Nevarnost azbesta 

Azbest je daleč najbolj nevaren, če ga vdihavamo. Az-
bestna vlakna, ki pridejo v pljuča, povzročajo vnetje in 
brazgotinjenje pljuč in poprsnice. Povzroča pa tudi raka 
pljuč in raka poprsnice in potrebušnice, raka grla in ja-
jčnikov, povezujejo ga tudi z rakom žrela, želodca in dan-
ke. Med izpostavljenostjo azbestnim vlaknom in bolezni-
jo običajno mine zelo dolgo, 10 do 40 let in več. 
Kje najdemo azbest v domačem okolju – v hiši, stanovan-
ju? 
V starejših hišah in stanovanjih ga lahko najdemo marsik-
je, največkrat kot strešno kritino ter v izdelkih za izolacijo 
in za zaščito pred požarom: 
• strešne plošče (azbestno cementne ravne in valovite 

plošče), skodle iz strešne lepenke, opečne plošče, 
skrilavci; 

• podstrešne, stenske in stropne izolacijske plošče; 
• dekorativne plošče; 
• fasadne plošče; 
• brizgani ali ročno naneseni ometi (stropi, stene); 
• izolacijske stene; 
• barve, veziva, polnila, smole, paste, premazi, kiti za 

stene in strope ter okna; 
• starejši gospodinjski aparati; 
• talne obloge: vinilni topli podi, vinas plošče; 
• podlage ter lepila za vinilne talne obloge; 
• Izolacijski materiali za kotle in cevi za vročo vodo; 
• tesnilne mase in premazi za razne ventile in spoje na 

stikih toplovodnih cevi, na radiatorjih, plinskih goril-
nikih; 

• tesnila na vratcih peči in dimnikov; 
• protipožarna vrata; 
• izolacija tal pod pečmi, sten za pečmi; 
• elementi v termoakumulacijskih pečeh; 
• izolacija rezervoarjev za gorivo; 
• azbestno cementna korita za rože ... 
Azbest, ki se nahaja v teh materialih in izdelkih, je 
varen, dokler so ti nepoškodovani. Njihova življenj-
ska doba pa se izteka. Materiali postanejo nevarni, ko 
se zaradi dotrajanosti, poškodovanosti ali zaradi ne-
primernega ravnanja začnejo luščiti, drobiti, razpadati v 
prah in se azbestna vlakna začnejo sproščati v zrak. 
Na splošno pri azbestnih materialih upoštevamo nasled-
nje: 
• pazimo, da materiala, ki vsebuje azbest, ne poškodu-

jemo; 
• izogibamo se območij, kjer je poškodovan material, 

ki bi lahko vseboval prosti azbest (npr. dotrajane in 
razpadajoče azbestne kritine, poti in dvorišča, nasu-
ta z zdrobljeno azbestno kritino, nepravilno odvrženi 
azbestni odpadki po prenovah in rušenjih zgradb); 

• prepustimo jemanje vzorcev, sanacijo, odstranjevan-
je in rušenje strokovnjakom, ki so za to usposobljeni 
in ustrezno opremljeni. To vključuje opremo za pre-
prečevanje širjenja prahu z delovnega mesta z upo-
rabo zaslonov, ustvarjanjem podtlaka in vlaženjem 
ter osebno varovalno opremo. Seznam pristojnih 
pooblaščenih izvajalcev je objavljen na spletni strani 
ARSO. 

Azbestnih odpadkov (tudi na videz še uporabnih azbest-
nih plošč) ne smemo ponovno uporabljati. Prav tako 
azbestnih odpadkov ne smemo uporabljati za nasipanje 
poti, dvorišč, zasipavanje jam. 

Nestrokovno odstranjevanje azbestnih materialov 
ogroža tako ljudi, ki to izvajajo, kot tudi ljudi v okolici 
(sosede, mimoidoče), še posebej otroke.

Vir: NIJZ 
Petra Arh

AZBEST V NAŠEM OKOLJU
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Med je zelo cenjeno živilo in sladilo. V največji meri 
ga sestavljata enostavna sladkorja fruktoza in glu-
koza, v manjši meri pa tudi saharoza. Poleg sladkor-
jev med vsebuje še vodo, različne kisline, encime, 
aromatične snovi in ostale spojine, ki so koristne 
za delovanje človeškega organizma. Zaradi velike 
vsebnosti enostavnih sladkorjev, ki jih naše telo laž-
je izkoristi, in ostalih bioaktivnih snovi je med veliko 
bolj cenjeno sladilo v primerjavi z navadnim, belim, 
konzumnim sladkorjem, ki ga sestavlja le saharoza. 
Velikokrat se zgodi, da nam med, še preden ga po-
rabimo, kristalizira v kozarcu. To pomeni, da se iz te-
kočega, viskoznega stanja spremeni v trdno v obliki 
drobnih kristalčkov. Žal še zmeraj veliko ljudi misli, 
da je kristaliziran med pokvarjen. Vendar ni tako. 
Kristalizacija medu je popolnoma naraven pojav, ki 
ne vpliva na kakovost medu in ne povzroča nobenih 
kemijskih sprememb v medu. V kolikor med krista-
lizira, ste lahko prepričani, da ste kupili naraven, ka-
kovosten med, ki so ga pridelale čebele. Do pojava 
kristalizacije medu pride pri vseh vrstah medu. Hi-
trost pojava kristalizacije pa je odvisna od vrste medu 
in razmerja sladkorjev v njem. Tako med, ki ima večjo 
vsebnost fruktoze, ki je v vodi dobro topna, kristali-
zira počasneje (npr. akacijev, kostanjev med), med-
tem ko je kristalizacija hitrejša pri medu, ki vsebuje 
več glukoze, ki v vodi ni dobro topna (npr. cvetlični 
med). Kristaliziran med je v primerjavi s tekočim tudi 
za kakšen odtenek svetlejše barve. 

Značilna lastnost medu je, da kristalizira. V preteklo-
sti so ga imenovali tudi STRD. 

Poleg vsebnosti in razmerja sladkorjev v medu na 
hitrost kristalizacije vplivajo tudi temperatura in čas 
skladiščenja medu, vsebnost vode v medu in prisot-
nost kristalizacijskih jeder. Kristalizacijo medu po-
spešuje shranjevanje medu na temperaturi med 10 
in 18 °C, nižje temperature shranjevanja pa proces 
kristalizacije upočasnijo. Ravno tako med, ki vsebuje 
manjšo vsebnost vode, kristalizira hitreje v primerja-
vi z medom, ki vsebuje več vode. Velikokrat se lahko 

zgodi tudi to, da med kristalizira nepravilno. Govo-
rimo sicer o napakah kristalizacije, vendar le-te na 
samo kakovost medu v največjem številu primerov 
nimajo prevelikega vpliva. Če imate doma v kozarcu 
kristaliziran med in so se po kozarcu pojavile bele 
lise, nikar ne bodite zaskrbljeni. Takšna kristalizaci-
ja nastane v medu, ki ima zelo nizko vsebnost vode. 
Med kristalizacijska jedra se ujame zrak in površina 
postane bele barve (pojavu belih lis pravimo »cvet«). 
Pojav »cveta« velja za znamenje kakovostnega medu, 
saj gre za med z zelo nizko vsebnostjo vode. Včasih 
se kristalizacija medu pojavi tudi v obliki razslojeva-
nja. Nevarnost razslojevanja je predvsem pri medu, 
ki vsebuje visoko vsebnost vode (več kot 18 %), saj 
spodnji del medu kristalizira, zgornji pa ostane tekoč. 
V tekočem delu je tako povečana vsebnost vode, kar 
predstavlja idealno okolje za razvoj kvasovk, ki lahko 
povzročijo fermentacijo medu. 

Za domačo uporabo medu se priporoča, da  ga ute-
kočinite v vodni kopeli na največ 40 °C. Če je tempera-
tura utekočinjanja previsoka, se v medu poškodujejo 
ali celo uničijo toplotno občutljive sestavine, kot so 
encimi, hormoni in toplotno občutljivi vitamini. Bio-
loška vrednost medu je tako izgubljena in postane 
uporaben zgolj kot sladilo brez dodane vrednosti. 

Da ohranite biološko vrednost medu, ga nikoli ne daj-
te v prevroč čaj. 

Med pa ni uporaben le kot namaz na kruhu in sladi-
lo v različnih napitkih, ampak se lahko uporablja pri 
pripravi tako zelenjavnih kot mesnih jedi, za pripravo 
različnih marinad in pekarskih ter mlečnih izdelkov. 
Med je slajši od sladkorja, zato se ga v receptih doda-
ja manj kot navadnega sladkorja, jedem pa podari 
bogato aromo. Priporočljivo je, da ga jedem dodaja-
mo tam, kjer je mogoče, in sicer po toplotni obdelavi 
oz. uporabimo nižje temperature peke. 

Različne recepte za pripravo jedi iz medu najdete v 
elektronski knjižici Jedi z medom od tu in tam, ki je 
dosegljiva na spletni povezavi http://www.czs.si/Up-
load/files/Jedi%20z%20medom%202019%20last.pdf. 

V kolikor je med ustrezno skladiščen, je njegov rok 
uporabe zelo dolg. Priporoča se uživanje medu iz 
lokalnega, domačega okolja, saj ima takšen med za 
nas večjo biološko vrednost. S kristaliziranim medom 
ni popolnoma nič narobe, zato naj vas kristalizacija 
medu ne odvrne pri pokušanju in spoznavanju pes-
trosti okusov slovenskega medu. 

Nataša Lilek, ČZS 
Svetovalka za zagotavljanje varne hrane 

KRISTALIZACIJA MEDU

Ne spreglejte
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PREBIVALIŠČE – KDAJ SMO GA DOLŽNI PRIJAVITI OZIROMA SPREMENITI
Pravica vsakega državljana Slovenije kot tudi tujca z 
dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji je, da 
se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti 
državo in se vanjo kadar koli vrne. Ko pa si posameznik 
izbere novo oz. spremeni prebivališče in se na ta 
naslov naseli, pa je njegova dolžnost, da si v osmih 
dneh uredi prijavo prebivališča na kateri koli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji, ki to evidentira v registru 
stalnega prebivalstva. 

V Zakonu o prijavi prebivališča je zapisano, da je stalno 
prebivališče naslov v Republiki Sloveniji, na katerem 
posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče 
njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na 
podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, 
ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da 
med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo 
tesne in trajne povezave. Zakon določa tudi začasno 
prebivališče, ki je naslov v Republiki Sloveniji, na 
katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, 
šolanja, prestajanja kazni ali drugih razlogov.   

Za prijavo prebivališča (stalnega ali začasnega) mora 
biti izpolnjen bistveni pogoj, to je, da se je posameznik 
na naslov, ki ga prijavlja, naselil in da na tem naslovu 
dejansko prebiva. Uradna oseba na upravni enoti ob 
prijavi prebivališča preveri istovetnost posameznika, 
ki prijavlja prebivališče oz. njegovega pooblaščenca 
(z vpogledom v uradni identifikacijski dokument, v 
primeru dvoma pa tudi v podatke uradnih evidenc). 
Posameznik mora ob prijavi predložiti tudi dokazilo 
o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja. To 
je lahko izjava posameznika o lastništvu oziroma 
solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, 
soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. 
Zakon  določa, da je treba ob prijavi navesti resnične 
podatke, ki jih posameznik (oz. zakoniti zastopnik, 
pooblaščena oseba ali rejnik) potrdi z lastnoročnim 
podpisom. 

V zadnjem času so bili medijsko izpostavljeni primeri, 
ko je na določenem naslovu fiktivno prijavljenih večje 
število oseb. Nekatere zlorabe iz naslova fiktivnih 
prijav ugotavlja tudi policija v smislu kaznivih dejanj 
overitve lažne vsebine. 

Prav tako na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da se 
na določene naslove in stanovanja prijavlja oz. želi 
prijaviti večje število oseb, čeprav je iz uradnih evidenc 
razvidno, da velikost hiš in stanovanj glede na število 
ljudi, ki naj bi tam prebivali, nikakor ne more omogočiti 
človeku dostojnega življenja. Zaposleni na upravni 
enoti smo zato dolžni biti na tovrstne primere posebej 
pozorni in v primeru suma neresničnih podatkov 
ukrepati zlasti z doslednim izvajanjem določb Zakona 
o prijavi prebivališča. 

Pri našem delu se soočamo tudi s primeri, ko 
posameznik na določenem naslovu, npr. zaradi narave 
svojega dela (npr. poklicni vozniki v mednarodnem 
prometu), ne prebiva ali prebiva zgolj nekaj dni v 
mesecu. Ta posameznik ne izpolnjuje pogoja za prijavo 
prebivališča (resnično prebivanje), zato je z vidika 
zagotavljanja točnosti registra stalnega prebivalstva 
takšna prijava fiktivna in nedopustna. 

V primeru suma, ko iz podatkov ali dokazil, predloženih 
ob prijavi prebivališča, ali podatkov, s katerimi 
razpolaga upravna enota (to je tudi podatek o številu 
posameznikov, prijavljenih na naslovu), izhaja dvom o 
njihovi resničnosti oz. verodostojnosti predloženega 
dokazila, upravna enota uvede postopek preverjanja 
resničnosti prijave stalnega oziroma začasnega 
prebivališča. Postopek vodi upravna enota, na 
območju katere je naslov, na katerem posameznik 
prijavlja stalno oziroma začasno prebivališče. Upravna 
enota posamezniku prijavi začasno prebivališče 
na naslovu, ki ga prijavlja, za čas, dokler ne preveri 
resničnosti podatkov oziroma dokazil. Če upravna 
enota ugotovi, da so podatki oziroma dokazila 
resnična, postopek preverjanja resničnosti prijave 
prebivališča s sklepom ustavi, posamezniku pa prijavi 
prebivališče. V primeru, ko pa ugotovi, da posameznik 
ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja, pa z odločbo 
zavrne prijavo prebivališča. Upravna enota kot 
prekrškovni organ lahko posamezniku, ki krši prijavno 
odjavno obveznost,  izreče tudi globo v višini 200 do 
600 evrov. 

Naj spomnimo, da kadar posameznik spremeni stalno 
prebivališče, mora zamenjati tudi osebne dokumente. 
Osebno izkaznico in potni list (če ni več možen vpis 
novega naslova) mora zamenjati najkasneje v 30 
dneh, orožne listine v 8 dneh, prometno dovoljenje v 
15 dneh, vozniško dovoljenje pa v 30 dneh po nastali 
spremembi podatkov. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 
703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in 
od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na 
sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali 
nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

 Simona Stanter, načelnica UE Žalec
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ANALIZA DIMNIŠKIH POŽAROV V SLOVENIJI IN GZ ŽALEC  

Dimniški požari so eden od glavnih vzrokov, da se v času 
kurilne sezone poveča število požarov. V Sloveniji je na 
leto približno 500 dimniških požarov. »Gori v dimniku. V 
dimniku verjetno gorijo saje. Zagorelo je zaradi pregrete-
ga dimnika. Vžig saj zaradi neočiščenega dimnika …« Tako 
se bere poročilo Centra za obveščanje o vzrokih požarov, 
zaradi katerih so morali posredovati gasilci. Največkrat 
zaradi težav, povezanih z nepravilno uporabo oziroma 
neustreznim vzdrževanjem dimnikov. 

Od začetka leta 2015 je bilo na operativnem območju GZ 
Žalec 61 dimniških požarov. Stroški intervencij so znašali 
31.450,00 evrov oziroma povprečno 731,00 evrov na in-
tervencijo. Povprečno je intervencija potekala 1,5 ure. Na 
intervenciji je bilo prisotnih v povprečju 20 operativnih 
gasilcev. 

Da ne bo vaš dom letošnjo zimo del statistke, vam svetuje-
mo, kako se zaščititi pred nastankom dimniškega požara. 

PREVENTIVNO DELOVANJE 

Državni predpisi (Zakon o gradnji objektov, Zakon o dim-
nikarski službi, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah 
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj) in predpisi 
posameznih občin načelno opredeljujejo zahteve, ki se 
nanašajo na sisteme kurišč in dimnikov. Poleg tega pone-
kod obstajajo tudi odredbe, ki dopolnjujejo ali natančneje 
razlagajo gradbene predpise. Poleg statične stabilnosti, 
protipožarne zaščite in termodinamike je potrebno upo-
števati še ostale gradbeno-fizikalne zakonitosti, ki nastopi-
jo pri toplotnih obremenitvah in obremenitvah z vlago v 
gradbenih materialih, do česar pride zaradi delovanja dim-
nih plinov. 

Pomemben dejavnik pri projektiranju je pravilno dimen-
zioniranje dimnikov. Pri tem je potrebno upoštevati, da 
vsak ogrevalni sistem deluje optimalno samo v primeru 
ustreznega preseka dimnika. Redni pregledi in čiščenje 
dimovodnih naprav (tematiko obravnava Pravilnik o os-
krbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri 
opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja 
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov) so 
zelo pomembni. Informacije o zgorevanju lesa v malih ku-
rilnih napravah so dostopne na spletni strani Ministrstva 
za okolje in prostor, kjer so dostopne tudi druge informaci-
je o dimnikarski dejavnosti. V smernici SZPV 407/12 pa je 
opredeljena požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji ter 
rabi kurilnih in dimovodnih naprav. 

Z doslednim preventivnim delovanjem bi lahko preprečili 
še več dimniških požarov, ki nemalokrat terjajo ogromne 
premoženjske izgube, včasih pa tudi življenja.   

KAKO PREPREČITI DIMNIŠKI POŽAR? 

1. Kurilno napravo in dimnik naj vgradi pooblaščeno pod-
jetje v skladu z navodili proizvajalca oziroma predpisi. 

2. Pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte 
zahtevane odmike od gorljivih materialov. Tla in stene 

okoli kurilne naprave morajo biti iz negorljivih materialov. 

3. Kurilna naprava naj bo glede na vrsto goriva priključena 
na ustrezni dimnik. 

4. Če kurite na drva, mora biti les suh z maksimalno 20 % 
vlažnostjo. Les se naj suši na zraku dve leti. Les ne sme 
biti smolnat. Peleti morajo biti ustrezno certificirani, lesni 
sekanci pa ustrezno hranjeni in iz čim boljšega materiala. 

5. V kurilni napravi kurite samo gorivo, ki ga predvidi izva-
jalec, nikoli pa ne odpadkov. Polena morajo biti prilagojena 
velikosti kurišča in toplotni moči kurilne naprave, zakuri-
ti in kuriti je treba v skladu z navodili proizvajalca ali vsaj 
splošnimi pravili kurjenja glede na izvedbo kurišča. Nasve-
ti za pravilno kurjenje lesa so navadno priloženi h kurilni 
napravi ob nakupu, dostopni pa so tudi na spletnih straneh 
proizvajalcev kurilnih naprav in njihovih združenj. 

6. V kurilni napravi nikoli ne zažigajte smeti, kartona, de-
korativnega papirja ali novoletnih jelk. Goreči delci se dvi-
gajo v dimnik, zato se lahko vžgejo obloge, ki so se morda 
nabrale na stenah dimnika. 

7. Pri vsaki novi ali rekonstruirani napravi ali dimniku je 
potreben obvezen prvi pregled naprav z namenom za-
gotovitve požarne varnosti, zdravstvenega vidika, varstva 
zraka ter učinkovite rabe energije. S  prvim pregledom se 
bo vaša kurilna naprava vpisala v evidenco kurilnih naprav. 
Pri prvem pregledu se ugotavlja, ali so naprave vgrajene 
pravilno in če so izpolnjeni vsi pogoji za varno obratovanje. 

8. Omogočite čiščenje vaših naprav glede na uporablje-
no gorivo, in sicer enkrat na leto pri plinskem in tekočem 
gorivu, dvakrat na leto pri uporabi biomase (naprave z 
manj kot 20-odstotnimi toplotnimi izgubami z dimnimi 
plini) in štirikrat na leto pri uporabi trdnih goriv. S tem ne 
prihranite le pri stroških ogrevanja in podaljšate življenjsko 
dobo vaše kurilne naprave, ampak tudi pomembno prispe-
vate k aktivnemu varovanju okolja. 

9. Upoštevajte opozorila dimnikarja ob rednih letnih pre-
gledih, tako boste morebitne nepravilnosti lahko sproti 
odpravili. 

10. Vsako kurilno napravo, ki ni obratovala že dolgo časa, 
morate pred uporabo pregledati. 

11. Za centralne kurilne naprave, ki imajo ročno nalaganje 
goriva, je priporočeno, da so opremljene z vodnim toplot-
nim zbiralnikom. Tako zagotovite, da les v kurišču v celoti 
gori pri polnem zgorevanju. 

12. Gorivo mora ustrezati zahtevam kurilne in dimovodne 
naprave. Če je kurilna naprava načrtovana samo za obra-
tovanje na tekoče gorivo, je ne smete uporabiti za pelete, 
polena ali plin. 

13. Ko vas obišče dimnikar, ga spustite naprej in mu dovo-
lite opraviti delo. Čeprav se vam morda zdi, da lahko dim-
nik očistite kar sami (ali pa, da čiščenje sploh ni potrebno), 
je tovrstno razmišljanje napačno. Dimnikarji so strokovno 
usposobljeni in imajo vso potrebno opremo, s katero lah-
ko temeljito očistijo kurilne naprave, dimne vode, zračnike 

DIMNIŠKI POŽAR – POZOR, PRIHAJA KURILNA SEZONA!
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in vse pomožne naprave. Dejstvo je, da se dimniški požari 
pogosto pojavijo prav zaradi tega, ker jim lastniki ne dovoli-
jo opraviti svojega dela.  

14. Prav je, da na začetku kurilne sezone pregledate dimnik 
in se seznanite z ukrepi za ravnanje v primeru dimniškega 
požara. Tovrstni požari namreč poškodujejo dimniško kon-
strukcijo, če pa se razširijo na druge dele hiše, lahko pustijo 
tudi hujše posledice. 

VZROKI ZA NASTANEK DIMNIŠKEGA POŽARA 

Dimniški požar je posledica tvorjenja katranskih oblog v 
dimovodni napravi, ki se vnamejo. Katranske obloge na-
stanejo zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje gori-
va (neustrezen dovod zraka, zatesnjena okna, ni kisika 
za zgorevanje), slabe kvalitete goriva (vlažen les, smeti), 
neustreznega načina kurjenja (pripiranje zraka, neustrez-
no nalaganje) ali neustrezno dimenzionirane dimovodne 
naprave (prehladni dimni plini). Pri nepopolnem izgore-
vanju se tvori več škodljivih plinov: namesto CO2 več CO 
in saj. 

Zastrupitev s plinom CO je zelo nevarna za zadušitev. 
Vzroki so lahko tudi v spremembi energenta, saj je v zadnjih 
nekaj letih veliko ljudi prešlo na ogrevanje s trdim gorivom 
v različnih oblikah. 

INDIKATORJI DIMNIŠKEGA POŽARA 

Začetno fazo dimniškega požara prepoznamo po intenziv-
nem izhajanju temnega oziroma temno rumenega dima iz 
dimnika, v intenzivni fazi gorenja oblog pa tudi po iskrah ali 
celo plamenu na ustju dimnika. Zato dimniški požar najprej 
opazimo zunaj stavbe, največkrat ga v tej fazi prvi opazijo 
sosedje ali mimoidoči. Pri intenzivnem gorenju oblog se 
v dimniku lahko pojavi tudi rahlo bobnenje, prasketanje, 
ki postaja vse močnejše. Rozete so vroče,  izgorevanje je 
slabše, širi se smrad po stanovanju in stene dimnika so 
vroče. Debelejše obloge gorijo dlje časa in bolj intenzivno. 
Če ima dimnik manjšo toplotno upornost, so površinske 
temperature dimnika višje, zato lahko nastanejo razpoke 
in skoznje v prostore izhaja dim. Visoke temperature se-
grevajo stene dimnika in vročina lahko povzroči vžig bliž-
njih predmetov, še posebno lesene konstrukcije, ki so v 
bližini dimnika. Plini, ki nastajajo pri izgorevanju, imajo 
manj-šo specifično težo od zraka, kar v dimniku ustvarja 
velik vlek in s tem dotok svežega zraka, ki spodbuja inten-
zivno gorenje. Saje, ki v dimniku intenzivno gorijo, lahko 
dosežejo temperaturo do 1300 °C, to pa je temperatura, pri 
kateri že razpadajo in pokajo opeka ali dimne tuljave, zara-
di tega lahko pride do razširitve požara. 

KAKO RAVNATI V PRIMERU DIMNIŠKEGA POŽARA? 

Ob požaru takoj pokličite številko 112 in sporočite nujne 
podatke. Dimniški požar lahko omejite tako, da zaprete ali 
vsaj omejite dovod zraka v kurilno napravo in s tem tudi 
v dimnik. Zapreti je treba tudi vse morebitne odprtine na 
dimniku, skozi katere lahko vanj prihaja zrak (priključki na 
dimnik, dimniška vratca), v kurilni napravi ne kurite. O na-
stanku dimniškega požara je treba takoj obvestiti vse upo-
rabnike prostorov in stanovanj, skozi katere poteka dim-
nik, nato pa tudi preostale uporabnike oziroma stanovalce 

stavbe, saj je nevarnost za nastanek strupenega ogljiko-
vega monoksida zelo velika. Postavite stanovalce pri vseh 
odprtinah dimnika in preglejte celoten potek dimnika. Ve-
dite, da imajo starejši dimniki tudi kakšne skrite kotičke in 
da ne potekajo vedno točno vertikalno. V kolikor ni dovolj 
stanovalcev, skušajte priklicati najbližjega soseda. Eden od 
stanovalcev naj pričaka gasilce na vhodu ali ob dovozu. Če 
je mogoče in to ne pomeni nevarnosti za vašo varnost, je 
treba omogočiti dostop do dimnika po vsej višini, od njega 
odmakniti morebitne gorljive materiale in se pripraviti na 
gašenje začetnega požara okoli dimnika. Ta se lahko naj-
prej pojavi na kritičnih točkah dimnika, kot je priključek 
na dimnik, iztočna in čistilna dimniška vratca, na prehodu 
skozi strope in streho, na morebitnih gorljivih oblogah in 
pohištvu ob dimniku. Dimniškega požara ne gasite z vodo, 
ker se voda v dimniku upari in lahko poškoduje tako tiste-
ga, ki gasi, kot tudi dimnik. Gašenje dimnika z vodo je zelo 
nevarno. Vedite, da pri zlitju samo 1 litra vode v dimnik na-
stane 1700 litrov pare. Dimovodna naprava ne zdrži tega 
pritiska in pride do porušenja dimnika. Zato ponovimo: 
»Dimnika NIKOLI ne gasimo z vodo!« Gašenje dimniških 
požarov izvajamo s sredstvi za suho gašenje, to sta GASIL-
NI PRAH ali OGLJIKOV DIOKSID. Pri gašenju je potrebno 
gasilno sredstvo usmeriti skozi dimniška vratca navzgor. 
Pri odpiranju dimniških vratc je velika nevarnost, da ogenj 
in dim izbruhneta v prostor. Dimniški požar naj omejijo oz. 
pogasijo gasilci. Gašenje dimniškega požara je zahtevno. 

Če ni večje nevarnosti za poškodbe dimnika in požara na 
stavbi, lahko zgorevanje oblog nadzoruje dimnikar, ki je 
sicer usposobljen za izžiganje gorljivih oblog v dimniku. Ne 
vstopajte v zadimljene prostore, saj se lahko zastrupite z 
dimnimi plini, predvsem s CO. Zaradi pomanjkanja kisika 
v zraku lahko pride do zadušitve. Po končanem zgore-
vanju oblog v dimniku je treba dimnik na kritičnih mestih, 
še posebej na prehodih skozi gorljive strope in streho, ob 
gorljivih oblogah dimnika nadzorovati še vsaj 2 ali 3 ure, 
dokler se vsi deli in površine dimnika ne ohladijo pod mej-
no temperaturo vžiga, to je pod 85 °C. 

Miselnost, da lahko dimnik zgori brez nadzora gasilcev 
in dimnikarjevega pregleda je zelo zgrešena in nevarna. 
Nenadzorovani dimniški požari so nevarni. Nevarnost pri 
dimniških požarih ne predstavljajo samo požar, možnost 
razširitve plamena iz dimnika v bivalni prostor in možnost 
zmanjšanja strukturne stabilnosti dimnika, ampak tudi 
dimni plini, ki se sproščajo pri vsakem požaru. 

KAJ STORITI PO DIMNIŠKEM POŽARU? 

Po dimniškem požaru obvezno obvestimo izbrano dim-
nikarsko družbo, da ugotovi in evidentira vzroke ter pre-
veri pogoje za nadaljnje varno obratovanje kurilne naprave 
– dimnikarska služba mora izdati zapisnik pregleda. Odpra-
vo ugotovljenih pomanjkljivosti prepustimo strokovno us-
posobljenim izvajalcem. Poškodbe so lahko tudi vzrok za 
uhajanje CO, zato je nujna previdnost ob teh dogodkih. 
Dimnik je treba pred nadaljnjo uporabo temeljito pregle-
dati in odstraniti morebitne nezgorele obloge, kar pravi-
loma opravi dimnikarska družba. Če dimnik ni odporen na 
izžiganje saj, je velika verjetnost, da je treba dimnik ali vsaj 
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dimniško tuljavo zaradi temperaturnih preobremenitev 
obnoviti ali celo nadomestiti z novo. 

Spremeniti je potrebno način kurjenja, ki je povzročil dim-
niški požar. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti redno ali 
morda tudi pogostejše čiščenje dimnika. 

ZAKLJUČEK 

Glavni namen uporabnikov kurilnih naprav mora biti varč-
na in varna uporaba kurilne naprave. Uporabniki kurilnih 
naprav smo postavljeni v novo vlogo, saj nam zakon na-
laga odgovornost, da dimnikarjem omogočimo opravljan-
je rednih dimnikarskih storitev ter da upoštevamo opo-
zorila na morebitne pomanjkljivosti, ki smo jih zakonsko 
dolžni odpraviti. Težava, ki jo zaznavamo po uvedbi nove 
zakonodaje, je porast dimniških požarov. To pripisujemo 
med drugim tudi splošni klimi v Sloveniji oziroma slabi in-
formiranosti prebivalcev. Pri pečeh na trdno gorivo je ve-
liko uporabe neprimernega goriva, kot na primer vlažnih 
drv, kurjenje različnih odpadkov, plastike in embalaže. 
Do težav prihaja tudi,  kadar uporabnik ne ravna v skladu 
z navodili proizvajalca kurilne peči, kadar dovod zraka ni 
ustrezno urejen, saj je le-ta nujno potreben za pravilno 
zgorevanje, in še mnogo več. Pogoj za varno obratovanje 
naprav je redno opravljanje dimnikarskih storitev, ki zaje-
ma prvi pregled, redni pregled, pogostost čiščenja in me-
ritve emisij v skladu s predpisi. Redni obiski dimnikarja na 
domu uporabnika pa pripomorejo tudi k učinkovitejši rabi 
energije in s tem cenejšemu ogrevanju. Svetujemo vsem, 
da dopuščajo dimnikarski službi, da očisti kurilne naprave. 

S tem se izvaja požarna, pa tudi zdravstvena in okoljska 
varnost. 

Po sprostitvi trga dimnikarskih storitev so se pojavila šte-
vilna nova podjetja, ki nudijo dimnikarske storitve. 

Bodite pozorni in izberite tistega ponudnika, ki bo delo 
opravil v skladu s predpisi.

OČIŠČENI IN VZDRŽEVANI DIMNIKI VARUJEJO OBJEK-
TE PRED POŽARI, SUBJEKTE PRED ZADUŠITVIJO IN ZA-
STRUPITVIJO, VARČUJEJO Z ENERGIJO IN VARUJEJO 
OKOLJE PRED ONESNAŽENJEM. 

Spoštovani! 

Želimo si, da bi ta članek pripomogel k boljši ozaveščenosti 
uporabnikov dimovodnih naprav o pravilni uporabi in red-
nem vzdrževanju, ki bo preventivno vplivala na kakovost-
no in brezskrbno življenje v bodoče. 

Skupaj z vami, 
z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 

Pripravil:         
Podpoveljnik GZ Žalec Dušan Zabukovnik 

Poveljnik GZ Žalec:  
Franci RANČIGAJ

Predsednik GZ Žalec: 
Edvard KUGLER 

Smisel našega dogodka že dolgo ni samo zabava, ampak 
veliko več.  

Veseli in ponosni SMO, da smo lahko to dokazali tudi letos!
Že sedmo leto zapored ohranjamo dobrodelno noto in 

letos smo prvič pomagali dvema.
Z vašo pomočjo je nekomu lažje.

Hvala, ker ste bili z nami.

P. S.: Rezervirajte si 20. 6. 2020!

Občina Vransko daje za nedoločen čas v brezplačni 
najem del zemljišča – vrta za pridelavo vrtnin za 

lastne potrebe v izmeri ok. 100 m2. 

Vrt se nahaja na zemljišču parc. št. 25/4, k. o. Vransko 
(pri Zdravstveni postaji Vransko).

Za več informacij pokličite občinsko upravo 
na tel. št. 703 28 00.

Občinska uprava

BREZPLAČNI NAJEM VRTA
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V zadnjem času se na območju Spodnje Savinjske doline 
čedalje manj krvodajalcev udeležuje terenskih krvodajal-
skih akcij. Na RKS – Območnem združenju Žalec ugotavlja-
jo, da so razlogi v podjetjih, ki zaradi delovnega procesa ne 
morejo omogočiti delavcem udeležb na akcijah, ter zave-
danju mladih, ki nimajo dovolj informacij o tem.
V Sloveniji smo 4. junija 1945 na Transfuzijskem oddelku 
pri Centralni vojni bolnici v Ljubljani odvzeli in konzervira-
li prvih 19 steklenic krvi. Že vse od leta 1953, ko je orga-
nizacijo krvodajalskih akcij prevzel Rdeči križ Slovenije, 
naši krvodajalci darujejo kri prostovoljno, brezplačno in 
anonimno, kar je prvi pogoj varne krvi. Z gotovostjo lahko 
trdimo, da kri in zdravila iz krvi še nikoli niso bila tako varna 
in kakovostna, kot so danes.
S stalnim spremljanjem zalog krvi in porabe ter sprotnim 
ukrepanjem vseh sodelujočih v preskrbi s krvjo zagotavlja-
jo transfuzijske službe tudi odgovorno, skrbno in racional-
no ravnanje s krvjo. 
Žalsko območno združenje Rdečega križa na leto organi-
zira 10 terenskih krvodajalskih akcij in na njih s pisnimi in 
SMS-vabili povabi na vsako akcijo po 250 krvodajalcev, ka-

terih podatke vodi v svoji evidenci. Po dve akciji sta na Vran-
skem in Polzeli ter Žalcu, Šempetru in Preboldu, udeleži pa 
se jih od 50 do 70 krvodajalcev. Po potrebi celjska trans-
fuzijska služba in žalski RK dodatno preko SMS-sporočil 
povabijo krvodajalce, katerih kri potrebujejo v določenem 
trenutku.
Pri nas lahko kri darujejo tisti, ki so stari med 18 in 65 let; 
moški jo darujejo vsake 4 mesece, ženske pa 3. Tiste, ki ne 
morejo več darovati krvi, želijo nadomestiti z novimi mla-
dimi krvodajalci, zato pozivajo vse mlade, stare 18 let in 
več, da se udeležijo katere izmed krvodajalskih akcij in s 
tem pokažejo svojo humanost do sočloveka, kajti nikoli se 
ne ve, kdaj bodo ravno oni potrebovali kri. Prijave: http://
www.daruj-kri.si/vpis/.
Do konca leta bodo krvodajalske akcije na našem območ-
ju: v Gasilskem domu Prebold 24. oktobra od 7. do 10. ure, 
telovadnici UPI Ljudske univerze Žalec 4. novembra od 7. 
do 12. ure in v veroučni učilnici Župnije Polzela 21. novem-
bra, in sicer od 7. do 12. ure.

Za RKS - Območno združenje Žalec
Matjaž Črešnovar

ZA DAROVANJE KRVI SPODBUJAJO TUDI MLADE

 Ne spreglejte

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. SEPTEMBROM IN 15. OKTOBROM 2019
Dogodki:
V nedeljo, 15. septembra 2019, je v Športnem centru v Žalcu 
potekalo tekmovanje članic in članov. 
Tekmovanja se je skupaj udeležilo 58 tekmovalnih enot: 21 
enot članov A, 10 enot članic A, 12 enot članov B, 7 enot čla-
nic B. Na regijsko tekmovanje so se uvrstile naslednje enote iz 
Gasilske zveze Žalec:
• Člani A: Dobrovlje, Andraž nad Polzelo, Drešinja vas in An-

draž nad Polzelo 1
• Članice A: Andraž nad Polzelo, Drešinja vas, Kapla-Pondor
• Člani B: Levec, Letuš, Zabukovica, Braslovče
• Članice B: Andraž nad Polzelo, Braslovče, Vransko
V soboto, 21. septembra 2019, je v Logarski dolini Gasilska 
zveza Zgornje Savinjske doline organizirala 3. pokalno tekmo 
mladine SŠR. Iz Gasilske zveze Žalec so se najbolje odrezale 
naslednje tekmovalne enote:
•  Pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Letuš 1
•  Pionirke: 1. Gomilsko, 3. Andraž nad Polzelo
•  Mladinci: 2. Andraž nad Polzelo
•  Mladinke: 1. Andraž nad Polzelo
V nedeljo, 22. septembra 2019, sta v Žalcu potekala Mladin-
sko tekmovanje Gasilske zveze Žaleč 2019 in 4. tekma v 13. 
ligaškem tekmovanju pionirjev in mladincev Savinjsko-Šaleške 
regije 2019. Tekmovanja mladine se je skupaj udeležilo 32 
tekmovalnih enot: 17 enot pionirjev, 3 enote pionirk, 10 enot 
mladincev in 4 enote mladink. Na regijsko tekmovanje so se 
uvrstile naslednje enote:
• Pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Kapla-Pondor, 3. Andraž nad 

Polzelo, 4. Letuš, 5. Polzela
• Pionirke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Gomilsko, 3. Velika 

Pirešica
• Mladinci: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Drešinja vas 1, 3. Graj-

ska vas
• Mladinke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Braslovče, 3. Polzela

V soboto, 28. septembra 2019, je v Velenju potekalo regij-
sko tekmovanje Savinjsko-Šaleške regije za člane in starejše 
gasilce. Na katerem so nastopile enote iz GZ Žalec, ki so se tja 
uvrstile iz tekmovanja Zveze. Skupaj je bilo na regijskem tek-
movanju 64 enot iz vseh gasilskih zvez v regiji. Na državnem 
tekmovanju leta 2020 nas bodo tako iz naše Zveze zastopale 
enote:
• Članice A: Andraž nad Polzelo in Kapla-Pondor
• Člani A: Drešinja vas, Andraž nad Polzelo 1, Andraž nad 

Polzelo 2
• Članice B: Braslovče, Vransko, Andraž nad Polzelo
• Člani B: Letuš, Levec
• Starejše gasilke: Kapla-Pondor
• Starejši gasilci: Kasaze-Liboje, Drešinja vas
Z veseljem lahko poročamo, da se je na državno tekmovanje, 
ki bo v letu 2020 v Celju, uvrstilo kar 13 ekip iz Gasilske zveze 
Žalec in 10 iz ostalih zvez v regiji. 
V nedeljo, 6. oktobra 2019, je bila Gasilska zveza Žalec orga-
nizator in gostitelj regijskega gasilskega tekmovanja mladine 
Savinjsko-Šaleške regije, ki poteka vsaki dve leti in je bilo iz-
birno za državno tekmovanje, ki bo leta 2020 v Celju. Mladi 
gasilci iz cele regije so nedeljo preživeli v Športnem centru 
Žalec, tekmovanja so se udeležile gasilske enote iz vseh štirih 
gasilskih zvez v regiji. V štirih kategorijah se je na regijsko tek-
movanje iz tekmovanj gasilskih zvez uvrstilo  43 enot, skup-
no 430  mladih  gasilcev.  Pionirji  in  pionirke  v  starosti  6    
do  11  let  so tekmovali v vaji z vedrovko, štafeti z ovirami in 
vaji razvrščanja, mladinke in mladinci od 12 do 16 let pa v vaji 
z ovirami, vaji razvrščanja ter štafetnem teku z ovirami. Na 
državno tekmovanje so se uvrstile prve tri najboljše ekipe iz 
vseh kategorij in enote, ki so dosegle normo. Iz Gasilske zveze 
Žalec so to: 
• Pionirji: Drešinja vas, Kapla-Pondor, Letuš 
• Mladinke: Andraž nad Polzelo 
• Mladinci: Drešinja vas, Grajska vas



51Ne spreglejte

 

 

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko 
Tel.: 03 703 12 11, GSM 031 210 298, E-pošta: zkts.vransko@siol.net, www.zkts-vransko.si 

 

objavlja 

JAVNI POZIV ZA  
SODELOVANJE NA ADVENTNI TRŽNICI 2019  

 

PREDMET IN NAMEN POZIVA 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko objavlja Javni poziv za sodelovanje na 
ADVENTNI TRŽNICI.  
 
MERILA ZA PRIJAVO 
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki 
so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega 
javnega poziva.  
Merilo za uvrstitev prispelih prijav na adventno tržnico je: 

1. vsebinska ustreznost izdelkov za prodajo (domači izdelki, izdelki drobne obrti, darilni 
program, novoletni program, knjige). 

 
Adventna tržnica je namenjena razstavi in prodaji domačih izdelkov oziroma blaga ter 
izdelkom drobne obrti, ki po svoji obliki in namenu ustrezajo vsebini tržnice (unikatni izdelki 
domače in umetne obrti, živilski izdelki, sladki program, suho sadje, naravna kozmetika, 
izdelki iz zelišč, knjige, pijača v darilni embalaži - likerji, medica, zeliščna žganja).  
 
DATUM IN LOKACIJA 

Naziv Lokacija Datum, ura 
ADVENTNA TRŽNICA Športna dvorana Vransko  sobota, 30. 11. 2019, od 9.00 do 18.00 

nedelja, 1. 12. 2019, od 9.00 do 13.00 
 
UPORABA PROSTORA 
Za ponudnike na Adventni tržnici je simbolična pristojbina 10,00 €.  
 
KAJ MORA VLOGA VSEBOVATI  
Popolno vlogo sestavljata naslednji prilogi, ki morata biti oddani v celoti: 

1. izpolnjena prijavnica, 
2. dokazilo o registraciji ponudnika. 

 
PRIJAVA  
Prijave sprejema Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko in jih pošljete na naslov Zavod 
za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko ali po elektronski pošti 
zkts.vransko@gmail.com oziroma osebno dostavite v pisarno zavoda v Športni dvorani 
Vransko do ponedeljka, 25. 11. 2019. 
 
Poziv je na ogled na spletni strani http://www.zkts-vransko.si in je objavljen v Občinskem 
informatorju št. 160. 
Prijavnico najdete na spletni strani http://www.zkts-vransko.si. 
 
Kontakt:  
Pisarna ZKTŠ Vransko, Vransko 23, zkts.vransko@gmail.com, 03 703 12 10, 041 919 829. 

V soboto, 12. oktobra 2019, je v dvorani Doma krajanov v 
Taboru potekalo 59. srečanje veteranov in veterank Gasilske 
zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 165 veterank in veteranov 
iz 28 gasilskih društev Gasilske zveze Žalec. Po predaji vete-
ranskega prapora z GPO Vransko veteranom GPO Žalec je 
sledilo poročilo o pregledu aktivnosti veterank in veteranov, 
ki ga je podal predsednik komisije za veterane GZ Žalec Ivan 
Derča. Povedal je, da so od lanskega do letošnjega srečanja 
pripravili in se udeležili več posvetov, predavanj in tekmo-
vanj. V imenu županov Spodnjesavinjskih občin je veteranke 
in veterane nagovoril taborski župan Marko Semprimožnik, 
nato so srečanje pozdravili predsednik sveta veteranov Jože 
Smole, namestnik predsednika GZ Žalec Milan Pustoslemšek 
ter predsednik komisije za veterane GZ Prebold Franc Jero-
mel. Podelili so plakete veterana, ki so jih prejeli Miha Kokole 
(PGD Kapla-Pondor), Konrad Rizmal (PGD Braslovče) in Viktor 

Zorec (PGD Letuš). Srečanje so s kulturnim programom po-
pestrili otroci iz šole in Vrtca Tabor ter članice skupine OK! 
tete iz KUD Tabor.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 17 intervencij, ki so skupno trajale 32 ur in 45 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 7 uri in 40 minut, najkrajša pa 
50 minut. 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 11 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 
gasilcev, v GPO Polzela in GPO Vransko so imeli tri intervenci-
je, v GPO Braslovče in GPO Tabor pa niso imeli intervencij.

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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SEJEM RABLJENE 

SMUČARSKE OPREME
in

ADVENTNA TRŽNICA
V ŠPORTNI DVORANI

VRANSKO  

sobota, 30. 11. 2019, 
od 9.00 do 18.00

nedelja, 1. 12. 2019,
od 9.00 do 13.00 

Informacije: ZKTŠ Vransko, tel. št.: 03 703 12 10, 
041 238 749, 041 919 829

 Ne spreglejte

vabijo
v soboto in nedeljo, 

16. in 17. novembra 2019, 
od 10. do 18. ure 

v Športno dvorano Vransko na

6. vseslovensko razstavo
rož iz papirja.

Odprtje razstave, na kateri se bo s tisoči cvetov predstavilo 
okrog sto razstavljavcev, ki širom Slovenije ohranjajo 

tovrstno dediščino, bo v soboto ob 10. uri.

Vstopnine ne bo.

Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko

Pokrovitelj dogodka je Občina Vransko.

Informacije:
Martina Felicijan, 041 640 405

Prireditve fotografiramo ali snemamo in
 fotografije oz. posnetke javno objavimo.
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Program za krepitev zdravja 
- temeljne delavnice

Zdravo živim
Pomen zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in 
krepitev zdravja in zboljšanje počutja ter preprečevanje 
in zdravljenje kroničnih bolezni.

Ali sem fit
Preizkus za ugotavljanje telesne zmogljivosti in svetovanje 
o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Tehnike sproščanja
Osnovne značilnosti sproščanja, njegove prednost in 
praktični preizkus različnih tehnik sproščanja za izvajanje 
doma.

Zvišan krvni sladkor
Najpomembnejša znanja o zvišanem krvnem sladkorju, 
njegovih mejnih vrednostih in preprečevanju sladkorne 
bolezni tipa 2.

Zvišane maščobe v krvi
Najpomembnejša znanja o nastanku holesterola, 
pomenu ciljnih in mejnih vrednosti krvnih maščob za 
zdravje ter veščin za vzdrževanje ciljnih vrednosti.

Sladkorna bolezen tipa 2
Najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2, 
težavah, s katerimi se sladkorni bolniki lahko soočajo in o 
veščinah obvladovanja bolezni.

Test telesne pripravljenosti                                
odrasle/starejše
Pridobitev poglobljene ocene svoje telesne pripravlje-
nosti in svetovanje o ustrezni telesni dejavnosti za krepi-
tev zdravja. 

Presejanje za fizično manjzmožnost
Za osebe, stare 65 let in več

S strokovnjaki ugotovite, kakšne vrste telesna dejavnost 
je za vas najbolj primerna glede na vaše fizične sposob-
nosti.

Pogovorne urice za krepitev zdravja
Krajši individualni posvet s strokovnjaki iz Centra za krepi-
tev zdravja Spodnje Savinjske doline za:

▶ podporo in pomoč pri spreminjanju vedenja,        
   povezanega z zdravjem,
▶ opravljanje določenih meritev,
▶ pomoč pri načrtovanju krepitve zdravja,
▶ pridobitev informacij o Programu Svit za zgodnje  
   odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem         
   črevesu in danki.

Zvišan krvni tlak
Najpomembnejša znanja o zvišanem krvnem tlaku, 
veščine za njegovo obvladovanje in pravilno izvajanje 
samomeritev.

Vsi odrasli, od 30. leta dalje, se imamo možnost 
udeležiti preventivnega pregleda za preprečeva-
nje in zgodnje odkrivanje kroničnih bolezni 
(bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronič-
ne bolezni dihal, duševne motnje in mišično-ske-
letne bolezni) pri svojem osebnem zdravniku oz. 
dipl. medicinski sestri v ambulanti družinske medi-
cine.

Pred 30. letom pa se lahko preventivnega pregleda 
udeležimo, če imamo sladkorno bolezen, smo 
družinsko obremenjeni z boleznimi srca in žilja ali  
hiperholesterolemijo/dislipidemijo.

Brezplačni
preventivni pregledi

Program
za krepitev zdravja

Od 19. leta starosti dalje je v Centru za krepitev 
zdravja Spodnje Savinjske doline na voljo Program 
za krepitev zdravja. Gre za skupinske delavnice  in 
individualna svetovanja, kjer dobimo strokovne 
informacije in podporo pri korakih do boljšega 
počutja in zdravja.

Nekaterih delavnic in individualnih svetovanj se 
lahko udeležimo le z napotnico za preventivne 
programe, ki nam jo izpolni izbrani zdravnik ali 
diplomirana medicinska sestra v ambulanti 
družinske medicine.

Program za krepitev zdravja 
- poglobljene delavnice

Naj bo vaše 
zdravje na 

prvem mestu!
VABIMO VAS, DA SE UDELEŽITE 

BREZPLAČNIH PROGRAMOV ZA KREPITEV 
ZDRAVJA, KI SO VAM LAHKO V POMOČ 

PRI SPREMINJANJU NEZDRAVEGA 
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA. 

Zdravo jem
Štiri skupinska srečanja in dve individualni svetovanji
Pomen zdrave prehrane in pridobivanje veščin za posto-
pno uvajanje zdravih sprememb v vaše prehranjevalne 
navade. 
VKLJUČITEV MOŽNA Z NAPOTNICO ZA PREVENTIVNE PROGRAME

Gibam se
Osemnajst skupinskih srečanj, osemnajst srečanj 
telesne vadbe in štiri individualna srečanja
Ocena telesne pripravljenosti, znanje ter veščine za varno 
in ustrezno izvajanje različnih vrst telesne dejavnosti. 
VKLJUČITEV MOŽNA Z NAPOTNICO ZA PREVENTIVNE PROGRAME

S sladkorno boleznijo skozi življenje
Pet skupinskih srečanj
Informacije o sladkorni bolezni tipa 2 ter pridobivanje 
veščin za postopno uvajanje sprememb v vaše vsakdanje 
življenje. 
VKLJUČITEV MOŽNA Z NAPOTNICO ZA PREVENTIVNE PROGRAME

Podpora pri spoprijemanju z depresijo
Štiri skupinska srečanja in en individualni posvet
Namenjena je prepoznavanju depresije in učenju veščin s 
katerimi si lahko v vsakdanjem življenju pomagamo sami. 
VKLJUČITEV MOŽNA Z NAPOTNICO ZA PREVENTIVNE PROGRAME

Spoprijemanje s stresom
Štiri skupinska srečanja in en individualni posvet
Namenjena je prepoznavanju stresa v vsakdanjem 
življenju in učenju veščin za spoprijemanje z njim.

Skupinska in individualna svetovanje za 
opuščanje kajenja
Šest srečanj
Različni načini opuščanja kajenja in motivacija za 
spremembo življenjskega sloga.

Individualno svetovanje za opuščanje tve-
ganega in škodljivega pitja alkohola
Pet srečanj
Strokovne informacije in podpora pri opuščanju tvega-
nega ali škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju 
manj tveganega pitja alkohola oziroma abstinence.

Zdravo hujšanje
Osemnajst skupinskih srečanj, osemnajst srečanj 
telesne vadbe in štiri individualna srečanja
Spreminjanje prehranskih in gibalnih navad, podpora v 
procesu hujšanja in pri vzdrževanju življenjskega sloga. 
VKLJUČITEV MOŽNA Z NAPOTNICO ZA PREVENTIVNE PROGRAME

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
Štiri skupinska srečanja in en individualni posvet
Namenjena je prepoznavanju tesnobe in anksioznih 
motenj in učenju veščin s katerimi si lahko v vsakdanjem 
življenju pomagamo sami. 
VKLJUČITEV MOŽNA Z NAPOTNICO ZA PREVENTIVNE PROGRAME

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

Za več informacij glede brezplačnih delavnic pokličite na tel. št. 
03/713-43-78 oz. 051-668-416 (med 8. in 14. uro, Nada Cilenšek) ali pišite na 

krepitev.zdravja@zd-zalec.si oz. nada.cilensek@zd-zalec.si.

Informacije lahko najdete tudi na spletni strani www.zd-zalec.si/ckz

Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline vabi na brezplačne delavnice v jeseni 2019. 
Več informacij (vrsta delavnice, termini, lokacije) najdete v prilogi.

Za vse delavnice so potrebne predhodne prijave na 03/ 713-43-78, 051-668-416 ali na 
krepitev.zdravja@zd-zalec.si. 

NAJ BO VAŠE ZDRAVJE NA PRVEM MESTU!

Ne spreglejte
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

24. 10.-22.11.2019
v času odprtja knjižnice

Likovna razstava Likovne sekcije KUD Žalec
INDUSTRIJSKA KRAJINA IN CVETOČI VRT 

Občina Tabor,
sejna soba

KUD Ivan Cankar Tabor,
Likovna sekcija Mavrica

(068 461 126)

9. 11. 2019
6.15

33. POPOTOVANJE PO LEVSTIKOVI POTI  
OD LITIJE DO ČATEŽA

zbor pri 
Domu krajanov

Društvo podeželske mladine Tabor
(070 321 516)

9. 11. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
 Kapla 16

Steyr klub
Savinjske doline

(041 620 270)

9. 11. 2019
15.00

MARTINOVANJE ZA 
STAREJŠE OBČANE

Dom krajanov,
dvorana

Društvo upokojencev Tabor
(040 323 650)

14. 11. 2019
9.00-10.00

KROŽEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod
Izpostava Žalec
(041 498 266)

16. 11. 2019
16.00

TRADICIONALNE
DOMAČE KOLINE Zajčeva koča Planinsko društvo Tabor

(031 604 429)

22. 11. 2019
18.00-20.00

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA

Občina Tabor,
sejna soba

Damijana Lukman
 (031 328 990)

23. 11. 2019
19.00

Glasbeni koncert
6. NAVIHAN VEČER

Dom krajanov,
dvorana

Navihani muzikanti
(040 809 939)

24. 11. 2019
15.30 ADVENTNE DELAVNICE Dom krajanov,

društveni prostor
Turistično društvo Tabor

(041 393 828)

26. 11. 2019
18.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

 (03 712 12 52)
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

31. 10. 2019
11.00

KOMEMORACIJA OB 
DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomeniku padlih borcev 
na Gorici

Občina Vransko 
(03 703 28 00)

5. 11. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

8. 11. 2019
8.00

Izlet upokojencev
MARTINOVANJE V SLOVENSKIH GORICAH

odhod z Avtobusne postaje 
Vransko

Društvo upokojencev Vransko
(031 494 833)

9. 11. 2019
10.00

Otroški abonma in izven
LA FONTAINOVE BASNI Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

15. 11. 2019
18.00

Potopisno predavanje Barbare Popit
GRENLANDIJA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

16. 11. 2019
10.00-18.00

6. VSESLOVENSKA RAZSTAVA 
ROŽ IZ PAPIRJA Športna dvorana Vransko

DUTŽO Vransko,
Sekcija Vranske rož'ce

(041 640 405)

16. 11. 2019
19.30

Gledališki abonma in izven
MAČEK V ŽAKLJU Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

17. 11. 2019
10.00-18.00

6. VSESLOVENSKA RAZSTAVA 
ROŽ IZ PAPIRJA Športna dvorana Vransko

DUTŽO Vransko,
Sekcija Vranske rož'ce

(041 640 405)

19. 11. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

19. 11. 2019
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 11. 2019 Začetek bralnega projekta za odrasle
SAVINJČANI BEREMO 2019/2020 Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 11. 2019
20.00

Dobrodelni koncert
ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH Športna dvorana Vransko

Rotary club Žalec, 
Občina Vransko, 
(03 703 28 00)

28. 11. 2019
18.00

Predavanje Fanike Burjan
NARAVA, ZELIŠČA IN ZDRAVJE

Brezposelnost kot izziv
Schwentnerjeva hiša Vransko

Občina Vransko, 
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

30. 11. 2019
9.00-18.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME IN 
ADVENTNA TRŽNICA Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749, 041 919 829)

1. 12. 2019
9.00-13.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME IN 
ADVENTNA TRŽNICA Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749, 041 919 829)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO

Fundacija za šport je 13. 10. 2019 objavila javna razpisa fundacije, in sicer:

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter 
založništva v športu v letu 2020 in 

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2020, 2021 in 2022. 

Javna razpisa Fundacije za šport bosta odprta do 11. 11. 2019. 

Razpis najdete na spletni strani fundacije – 

http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/242

JAVNI RAZPIS FUNDACIJE ZA ŠPORT
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Organizator prireditve je ROTARY CLUB ŽALEC v sodelovanju z Občino Vransko.

"Žarek upanja za otroški nasmeh"

ŠPORTNA DVORANA VRANSKOŠPORTNA DVORANA VRANSKO
četrtek, 21. 11. 2019, ob 20.00četrtek, 21. 11. 2019, ob 20.00

 DOBRODELNI 
KONCERT

Cena vstopnice: 12 € 
Prodaja vstopnic: ZKTŠ Vransko in mojekarte.si 

Zbrana sredstva koncerta so namenjena skladu ŽAREK UPANJA 
OŠ Vransko-Tabor in otrokom iz družin v socialni stiski OŠ Petrovče.

Medijski pokrovitelj

• MODRIJANI 

• JANEZ LOTRIČ 

• ELDA VILER 

• DEJAN VUNJAK

• SAŠA LEŠNJEK 

• ALEX VOLASKO 

• ORKESTER SLOVENSKE 
POLICIJE

• SERGIJE LUGOVSKI 

• IL DIVJI 

• MJAV 

• FRANJO IN MARINA 

• MAJA ODERLAP 
• PEVSKI ZBOR OŠ 

VRANSK TABOR • PEVSKI ZBOR OŠ 
PETROVČE


