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Občinski informator

številka 163
Vransko, 31. 1. 2020

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Akelei, d. o. o.
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, DUTŽO Vransko, Literarno društvo LIvRA Vransko, 
Zavod sv. Rafaela Vransko, PD Vransko, KD Vrani Vransko, Studio 
Di.Foto.Graf, Tone  Tavčer, Marjanca Pečovnik

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 28. 2. 2020.

Prispevke zbiramo do 15. 2. 2020 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 2700 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.
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V četrtek, 16. januarja,  sem se skupaj 
s Francem Sušnikom in Nikom Prebilom 
sestal z vodstvom Direkcije Republike 
Slovenije za vode v Ljubljani.
Tema pogovorov je bila ureditev Merin-
ščice, Podgrajščice in Cerkovnice do 
vtoka v Bolsko ter izvedba suhega zadr-
ževalnika na Merinščici.
 
Sprejel nas je direktor Direkcije Tomaž 
Prohinar, ki je poudaril, da je projekt 
uvrščen v načrt razvojnih programov 
in da bodo zanj zagotovljena potrebna 
sredstva. Poudaril je, da ni nobenega 
dvoma, da se projekta ne bi izpeljalo do 
konca.
 
Vodja projekta na direkciji, mag. Rok 
Penec, nas je seznanil s časovnico iz-
vedbe del.

Dogovorili smo se, da bo direkcija v po-
nedeljek, 2. 3. 2020, ob 17. uri v Kultur-
nem domu Vransko pripravila predsta-
vitev vseh podrobnosti projekta, na 

katero bodo posebej vabljeni vsi lastni-
ki zemljišč, ki jih zadeva projekt, in vsa 
zainteresirana javnost.
Aleksander Reberšek

Projekt ureditve Merinščice, Podgrajščice in 
Cerkovnice do vtoka v Bolsko ter izvedba suhega 
zadrževalnika na Merinščici

Tabor – cerkev sv. Hieronima stoji na 
tako markantni točki, da je vidna skoraj 
po vsej Spodnji Savinjski dolini. Voznike 
spremlja že od Žalca pa vse do Ločice. 
Je nekakšen svetilnik, saj voznika opo-
zori, da je zapustil Kranjsko in se nahaja 
na Štajerskem, če potuje od morja proti 
Štajerski.
Številni vozniki so si dobesedno od-
dahnili, ko so ponoči videli osvetljeno 

cerkvico nad Vranskim, in si rekli, da 
so doma, čeprav so se peljali še do 
Maribora. Zdaj pa tega ni več, saj je ta 
znamenitost nekoga tako motila, da je 
to prijavil kot onesnaževanje okolja. Ni 
mu bilo dovolj, da se je osvetlitev zniža-
la na zakonsko dovoljene mere, kakor 
veleva Uredba o mejnih vrednostih sve-
tlobnega onesnaževanja okolja, ampak 
je sam znižal – usmeril žaromete v tla, 

tako da osvetljujejo travo in pol metra 
fasade. 
Cerkvico, ki je kulturni spomenik iz 15. 
stoletja, smo krajani z večletnim  pro-
stovoljnim delom obnovili in nam ni 
vseeno, da je ponoči namesto markan-
tne točke črna gmota.

Ludvik Krajnc

Koga moti osvetljen kulturni spomenik

Pisma bralcev / Beseda poslanca  
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Januarja smo v Schwentnerjevi hiši, kjer želimo, da zaži-
vi center za povezovanje lokalnih ponudnikov, organizirali 
predavanje na temo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Naš 
namen je spodbuditi, da bi se čim več domačinov odločilo 
za dopolnilno dejavnost oziroma, če le-to že imajo, da svoje 
izdelke ponudijo tudi v TIC-u. Zato smo kot primer dobre 
prakse v goste povabili Turistično društvo Gušt, ki povezuje 
lokalne ponudnike v občinah Tabor in Vransko.

Nastanek in delovanje društva je predstavil predsednik Adi 
Laznik. Povedal je, da je trenutno aktivnih nekoliko manj 
članov kot ob ustanovitvi, je pa nekaj tudi podpornih članov. 
Članstvo v društvu je res pestro, saj povezuje kmete, glas-
benike, izdelovalce domače in umetnostne obrti … Povezali 
so se zaradi boljše prepoznavnosti, lažje promocije, podpore 
drug drugemu. Res pa se mora za uspeh vsak posameznik 
truditi po najboljših močeh.
V nadaljevanju je dopolnilno dejavnost na kmetiji predstavil 
Rafko Novak. Na njihovi kmetiji redijo oplemenjene bovške 
ovce, katerih mleko v lastni sirarni predelajo v kvalitetne 
mlečne izdelke – sir, skuto … Povedal je, da je ves čas imel 
vizijo, čeprav mnogi niso verjeli vanj. Pustil je službo in v 
tridesetih letih mu ni bilo nikoli žal, da se je odločil za to pot. 
Poudaril pa je, da se je kljub utečeni dejavnosti potrebno ves 
čas izobraževati.
 
Tudi Adi Laznik je povedal, kako je potekala njihova dejavnost 
na kmetiji. Od hmeljarstva in intenzivne živinoreje do današ-
nje prašičereje in govedoreje. Že od nekdaj ga je zanimala 
predelava mesa, zato so predelali staro sušilnico hmelja in 
se odločili za dopolnilno dejavnost na kmetiji. Meso in mesne 
izdelke prodajajo doma, v TIC-ih in na mesomatu, ki so ga 
postavili v neposredni bližini domačije. 
 
Oba sta s svojo dejavnostjo zelo uspešna, na trgu prepoznav-
na, saj so izdelki res dobri in kakovostni. Dobrote z obeh 

kmetij je možno kupiti tudi v TIC-u Vransko v Schwentnerjevi 
hiši. 
Oba gosta sta povedala, da naj se tisti, ki razmišljajo o do-
polnilni dejavnosti, le-te pogumno lotijo in se ne ustrašijo 
birokracije, zavedati pa se morajo, da je za uspeh potrebno 
delo.
 
Tanja Goropevšek

Prebivalci »Malih Prapreč« smo se pred božičem zbrali v 
Podgradu pri postavitvi in krasitvi božično-novoletne smre-
ke. Največ veselja pri krasitvi so imeli otroci, saj so veliko 
okraskov izdelali sami. Ob prižganih lučkah na smreki smo se 
posladkali z domačim pecivom in napitkom. V veliko veselje 
otrok in tudi odraslih je v zrak poletelo tudi nekaj svetlečih 
balončkov na topli zrak. Srečanja se je udeležilo petnajst od-
raslih in osem otrok.
Ob prijetnem vzdušju smo si zaželeli vse najlepše v letu 2020.
 
Ludvik Krajnc

Dopolnilna dejavnost na kmetiji – predstavitev TD Gušt

Krasitev božično–novoletne smreke

Zgodilo se je
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Na desnem bregu Bolske v Brodeh imamo čez dvajset gospo-
dinjstev. Že nekaj let obujamo star običaj »ofiranja« na večer 
pred okroglim rojstnim dnevom. Lani je bilo teh slavljencev 
pet. Postavimo smreko, rožico  ali slavljenca razveselimo z 
uporabnim, včasih pa s šaljivim darilom. Ne manjka hrane, 
pijače, smeha in seveda harmonike. Preštejemo dneve, kdaj 
se zopet srečamo …
Vsako zadnjo soboto v mesecu imamo druženje v Grličevi le-
denici. Zopet je veselo, velikokrat do poznih večernih ur. Vsi 

se veselimo teh srečanj. Sploh v današnjem hitrem tempu 
življenja si vzamemo čas, poklepetamo s sosedi, se nasme-
jimo …
 
Skratka, v Brodeh v Tršci imamo se fajn …

Tonča Ocvirk

Prva letošnja krvodajalska akcija je bila 16. januarja v dvo-
rani Kulturnega doma na Vranskem v organizaciji Žalskega 
območnega združenja Rdečega križa, Občinske organiza-
cije RK Vransko in Transfuzijskega centra bolnišnice  Celje. 
Akcije se je udeležilo 67 krvodajalcev, lani ob istem času 63.

Kot je povedal sekretar Območnega združenja RK Žalec Ma-
tjaž Črešnovar, bodo tudi letos pripravili deset akcij, zaradi 

večje potrebe po krvi krvne skupine 0 so še posebej na to 
prvo vabili krvodajalce s to skupino in so bili z odvzemom 
zadovoljni. 
Naslednja, druga letošnja akcija bo v veroučni učilnici Župni-
je Polzela 16. marca, in sicer od 7. do 12. ure.

T. Tavčar

Druženje vaščanov v Brodeh

Na Vranskem 67 krvodajalcev

Zgodilo se je
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Dogodki:
V nedeljo, 15. 12. 2019, so na Polze-
li potekali zaključni izpiti na tečaju za 
operativnega gasilca 2019, ki ga je obi-
skovalo 27 tečajnikov. 149-urni tečaj je 
v organizaciji GZ Žalec od 6. septembra 
2019 dalje potekal v gasilskem domu 
na Polzeli. Vsi kandidati so pred izpitno 
komisijo, katere predsednika je imeno-
vala Gasilska zveza Slovenije, pokazali 
veliko znanja in izpite iz teoretičnega 
in praktičnega znanja tudi uspešno op-
ravili. Vsem čestitamo in jim želimo pri 
novih izzivih, ki jih bo prineslo operativ-
no delo v gasilskih društvih, veliko volje 
in uspehov.
RAZPORED OBČNIH ZBOROV PGD in 
DATUM SKUPŠČINE 
GASILSKE ZVEZE ŽALEC V LETU 2020 
18. 1. 2020 – Ojstriška vas 
18. 1. 2020 – Grajska vas
18. 1. 2020 – Arja vas 
18. 1. 2020 – Zabukovica 
25. 1. 2020 – Velika Pirešica 
25. 1. 2020 – Parižlje-Topovlje 
1. 2. 2020 – Gotovlje 
1. 2. 2020 – Kasaze-Liboje 

1. 2. 2020 – Letuš 
1. 2. 2020 – Prekopa-Čeplje-Stopnik 
8. 2. 2020 – Dobrovlje 
8. 2. 2020 – Drešinja vas 
8. 2. 2020 – Ložnica pri Žalcu 
9. 2 .2020 – Polzela 

15. 2. 2020 – Braslovče 
15. 2. 2020 – Zavrh pri Galiciji 
15. 2. 2020 – Griže
15. 2. 2020 – Loke 
15. 2. 2020 – Tešova 
22. 2. 2020 – Levec 
22. 2. 2020 – Ločica ob Savinji 
22. 2. 2020 – Gomilsko 
29. 2. 2020 – Ločica pri Vranskem 
29. 2. 2020 – Ponikva pri Žalcu 
29. 2. 2020 – Trnava 
29. 2. 2020 – Vrbje 

7. 3. 2020 – Vransko
7. 3. 2020 – Andraž nad Polzelo 
7. 3. 2020 – Dobriša vas-Petrovče 
7. 3. 2020 – Kapla-Pondor 
7. 3. 2020 – Šempeter v Savinjski  dolini

25. 1. 2020 – Žalec 
27. 3. 2020 – 65. SKUPŠČINA GZ ŽALEC

Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani 
Gasilske zveze Žalec opravili 20 inter-
vencij, ki so skupno trajale 22 ur in 55 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 
3 ure in 15 minut, najkrajša pa 25 minut. 
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ 
Žalec:
V GPO Žalec so imeli 12 dogodkov, kjer 
je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO 
Braslovče so imeli pet intervenciji, GPO 
Polzela so imeli tri intervencije, v GPO 
Tabor in GPO Vransko pa niso imeli in-
tervencij.

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose 
z javnostmi

Vstopili smo v novo leto, staro puščamo za sabo, spominja-
mo se lepih trenutkov, dobremu in novemu odpiramo vrata. 
Staro leto je zaznamovano z marsikaterim dogodkom: vese-
lim, žalostnim – kakor za koga, a življenje hitro teče naprej in 
obrača nove liste ...
V Našem domu  starejših občanov na Vranskem se je v mese-
cu decembru zvrstilo kar nekaj veselih dogodkov in druženj. 
Priredili smo delavnice, vesele dogodke, druženja, prepevali 
pesmi, praznovali osebne praznike, kot največji dogodek pa 
je bil božični večer s svojci naših stanovalcev. Pripravili smo 
jim svečano večerjo, poskrbeli za pijačo, sladico in druženje 
nadaljevali ob zvokih prijetne glasbe. Tu pa tam so sledila 
tudi manjša presenečenja dobrih »decembrskih mož«, ki so 
nas obiskovali skozi ves mesec in nagradili tiste »ta pridne«. 
Ni lepšega občutka, ko se prikaže nasmeh na obrazu osamlje-
nega človeka zaradi toplega objema in iskrenega stiska rok. 
Zahvala vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali, da lah-
ko z novim lepšim upanjem zremo v boljšo prihodnost, z eno 
samo drobno pozornostjo (vizitko, skodelico, čokolado, kavo 
...), ki ste jo v zahvalo podarili človeku s hvaležnostjo, da mu 
poplačate njegov trud. Hvala vsem in vsakemu posebej. Naj 
vam leto 2020 prinese obilo ZDRAVJA, SREČE IN LJUBEZNI.

Anica Cencelj  

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. decembrom 2019 in 15. januarjem 2020

Novo leto

Zgodilo se je
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Dan samostojnosti in enotnosti smo v Kulturnem domu Vran-
sko zaznamovali s spevoigro Dober večer, bogdaj po zamisli, 
scenariju in režiji zborovodkinje Jasne Ferme in v izvedbi Me-
šanega pevskega zbora Spev Zidani Most ter Vokalne skupine 
Štima iz Limovc. Profesorica Jasna Ferme že nekaj let vodi 
zbor v rodnem Zidanem Mostu, VS Stima pa je nastala z njeno 
selitvijo na Limovce in združuje sedem članov širše družine 
Ferme, delujejo pa v okviru Literarnega drušva Livra Vransko.
V besedilu spevoigre se avtorica sprašuje, če je naša sloven-
ska kultura res tako malo vredna, da si ne zasluži mesta med 
ostalimi kulturami, in nadaljuje s spoznanjem o pomembnos-
ti zavedanja svojih lastnih korenin, ki jih moramo spoštovati, 

saj bomo le tako obstali kot narod  in ostali prepoznavni v 
združeni Evropi. 
V čudovit večer lepih slovenskih pesmi je obiskovalce uve-
del župan Franc Sušnik, ki je ob tej priložnosti izrekel voščilo 
ob prihajajočih praznikih in že po ustaljeni navadi čestital ter 
simbolično obdaril zlata maturanta v šolskem letu 2018/19.
Prvo gimnazijo v Celju je z odliko zaključil Beno Učakar, Sre-
dnjo šolo za gostinstvo in turizem Celje pa Eva Homšak God-
ler.

Suzana Felicijan Bratož

Na Vranskem že vrsto let na sveti večer 
Folklorno društvo Vransko s pomočjo 
župnije in Občine Vransko pripravi dve 
uprizoritvi, eno ob 18. in drugo ob 23. 
uri,  o Jezusovem rojstvu – žive jaslice. 
Zgodbo so že tri leta zapored pripravili 
in uprizorili veroučenci in mladi iz do-
mače župnije pod vodstvom katehisti-
nje Katje Pečovnik Hadžič.
Uprizoritvi Jezusovega rojstva so na 
sveti večer prisostvovali številni obisko-
valci, ob 18. uri predvsem otroci in mla-

de družine, ob 23. uri pa tudi udeleženci 
polnočnice. 
Božično zgodbo sta letos z božičnimi 
pesmimi spremljala dva domača cer-
kvena pevska zbora. Ob 18. uri  je s pe-
smijo sodeloval otroški cerkveni pevski 
zbor »Gabrijelčki« pod vodstvom Kri-
stine Bogataj. Ob 23. uri pa je s petjem 
uprizoritev obogatil cerkveni pevski 
zbor »Sv. Cecilija« pod vodstvom Franč-
ke Lesjak-Čvan.
Blagoslov jaslic je ob 18. uri opravil  do-

mači župnik Jožef Turinek, ki je izrekel 
besede  zahvale vsem, ki so jih pripravili 
in s tem še obogatili doživljanje božične 
skrivnosti, ter poudaril, da ne smemo 
pozabiti na bistvo božiča – to je praznik 
rojstva Odrešenika sveta.
Po vsaki predstavi so bili obiskovalci 
povabljeni na stojnico, na kateri so čla-
ni Folklornega društva Vransko ponujali 
domače dobrote in topel čaj.

T. Tavčar

S slovensko pesmijo zaznamovali dan samostojnosti in enotnosti

Žive jaslice na Vranskem

Zgodilo se je
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ZKTŠ

Smučanje v Avstriji 2020 
Datum Kraj Cena odrasli Cena otroci (2005-

2013) 

8. 2. 
2020 

KATSCHBERG 55,00 37,00 

1. 3. 
2020 

TURRACHER 
HÖHE 

55,00 37,00 

Cene so v EUR. 
Minimalno število potnikov: 40 

Prijave sprejemamo: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749 ali zkts.vransko@gmail.com 

                                             

sobota, 15. februar 2020, ob 19.30
 

Marko Radmilovič
ŽIVLJENJE JE VRTILJAK

 
veseloigra s petjem

 
Odrasla gledališka skupina KUD Jože Stupnik Svečina

ŽIVLJENJE JE VRTILJAK 
gledališki abonma in izven

sobota, 15. februar 2020, ob 10.00
 

Andreja Škrabec po knjižni predlogi Janeza Bitenca
ZLATI KAMENČKI

 
igrana predstava za otroke od 2. leta starosti

 
Društvo DramŠpil

ZLATI KAMENČKI
otroški abonma in izven
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Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Vransko

torek in petek 12.00–18.00, sobota 8.00–12.00
tel.: 03 703 12 80
e-pošta: skvransko@zal.sik.si
www.zal.sik.si

Pridružite se nam …
 
1. do 29. februar 2020: KNJIGE MENJAJO LASTNIKE, bukvarna
torek, 4. in 18. februar 2020, ob 10. uri v Našem domu: Bralno druženje s stanovalci doma
torek, 18. februar 2020, ob 18. uri: Pravljična ura z ustvarjalnico

Zakaj je zdravje postalo trgovina?
Cikel prireditev v novem koledarskem letu smo v Občinski 
knjižnici Vransko odprli s strokovnim predavanjem Katerine 
Vidner Ferkov, doktorice antropologije, ki nam je v predava-
nju s pomenljivim naslovom Zakaj je zdravje postalo trgovi-
na predstavila, kdaj in kako se je zahodna medicina razvila v 
znanost, ki žal še danes ločeno obravnava človekovo fizično 
in duhovno plat. Predavanje, ki je bilo organizirano v sode-
lovanju z DUTŽO Vransko, nas je opolnomočilo z znanjem, 
kako se izogniti »šarlatanom« v zdravstvu, kako ločiti kori-
stne informacije od poplave zavajajočih, seznanila nas je s 
problematiko cepljenja, o pomenu preventive, predvsem pa, 
da ozavestimo misel, da smo z zdravstvenim osebjem v par-
tnerskem in ne podrejenem odnosu.

ODRASLI:
Ferrante, E.: O izgubljeni deklici
Gomboc, M.: Slovenščina po korakih
Martin, G. R.: Ogenj in kri
Nesbo, J.: Nož
Crnkić, K.: Več od življenja
Basson, M.: Slikarka
Iggulden, C.: Vojna rož, 3. del
Young, S.: Pesem vetra
McKinty, A.: Veriga
Sivec, I.: Ko se dotakneš neba

MLADINA:
Suhodolčan, P.: Živalske novice 5
Blyton, E.: Sedem skrivnih, 5. del
Leysen, A.: Ostržkove sanje
Lallemand, O.: Volk, ki je hotel spremeniti …
Witek, J.: V mojem srcu
Pavček, T.: Čenčarija
Suess, A.: Moja velika iskalnica živali
Russell, R. R.: Zguba dnevnik

Občinska knjižnica Vransko

Knjižne novosti

Knjižnična stran
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4. decembra smo na Osnovni šoli Vran-
sko-Tabor organizirali bralno noč za 
učence 4. razreda. Učenci so morali 
za »vstopnico« na bralno noč prebrati 
eno izmed knjig iz zbirke Trio Golaznikus 
slovenskega  pisatelja Andreja E. Skubi-
ca. Andrej E. Skubic je za delo iz zbirke z 
naslovom Babi nima več telefona prejel 
letošnjo nagrado večernica. Večernica 
je nagrada časopisa Večer za najbolj-
še izvirno leposlovno delo za otroke in 
mlade, izdano v preteklem letu.

Ker imajo vse zgodbe poučno noto, so 
morali učenci tokrat opisati dogodek, 
ki se jim je zdel najbolj poučen in raz-
ložiti, zakaj. Vsi učenci, ki so upoštevali 
navodila in nalogo opravili, so se lahko 
udeležili bralne noči. Bralne noči se je 
tako udeležilo 22 pridnih bralcev.
Učenci so na bralni noči sodelovali v 
različnih dejavnostih.

Najprej smo se pogovorili o samih 
zgodbah ter o njihovih poučnih elemen-
tih. Za uvodno motivacijo so učenci na 
računalnikih sestavljali sestavljanke 

na spletni strani Jigsaw planet. Sesta-
vljanke so bile ilustracije iz posameznih 
zgodb. Učenci so morali sestaviti sesta-
vljanko in jo pravilno umestiti v zgodbo.
V delavnici so nato predstavili zgodbe 
skozi Lego story, kjer so učenci s po-
močjo lego kock v skupinah sestavili 
najbolj značilne dogodke posameznih 
zgodb, nato pa so na računalniku te 
zgodbe predstavili skozi lego strip. Do-
bili smo zanimive stripe, ki si jih lahko 
ogledate.

Po dolgi delavnici smo se odpravili na 
sprehod po Vranskem, kjer smo pog-
ledali, če se slučajno že kje skrivajo 
parklji. Ampak ker smo bili ves večer 
pridni, jih nismo zasledili.

Zanimive aktivnosti so učence tako ut-
rudile, da so hitro zaspali.

Noč je minila hitro, naslednji dan pa je 
učence čakal nov delovni dan.

Katja Brezovnik

Bralna noč s Triom Golaznikus

Vranin glas

V decembru smo si zastavili dejavnosti, ki otroke spodbujajo 
k sodelovanju, medsebojnemu povezovanju in druženju.  
V prvem tednu so nam dan obogatile strokovne delavke z 
ljudsko pravljico Fižolček, ogelček in slamica v okviru obo-
gatitvenega dne.  
Poleg vsakodnevnih dejavnosti, ki so se odvijale v skupinah, 
smo izvedli tudi nekaj skupnih dejavnosti s prehajanjem med 
oddelki, kjer smo zajeli vsa področja dejavnosti iz kurikulu-
ma. Otroci so izdelovali voščilnice, se urili v tehnični delavni-
ci, se ustvarjalno izražali v plesu in petju. Skupaj smo krasili 
hodnike, igralnice ter telovadnico z okraski. Dopoldneve smo 
si popestrili s pravljičnimi vsebinami, ki sta nam jih podali ga. 

Mojca in knjižničarka Katja. Tudi zadišalo je po vrtcu, saj so 
nam kuharji pripravili sladke dobrote, zraven pa smo si prip-
ravili čajanko in uživali ob zvokih violine, na katero je zaigrala 
učenka Ajda. Gibalne izkušnje so si pridobivali v telovadnici, 
na hodnikih pa so bili zastavljeni NTC-izzivi. Da je bil decem-
ber še posebej čaroben, so nam strokovne delavke pripravile 
predstavo Sapramiška, nato smo nadaljevali druženje z mi-
škinim plesom. Pripravili smo si pižama žur, si ogledali film in 
kot v pravem kinu tudi tu niso manjkale kokice.  
Otroci so bili praznično razpoloženi, v dejavnostih so uživali 
in se zabavali.
Katja, Ida in Simona

Decembrsko dogajanje v Vrtcu Vransko
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Prehod iz jesenskega v zimski čas je čas 
priprave ozimnice, med drugim tudi 
luščenja fižola. Kmetija Rjavec je prvo-
šolcem podarila lepo količino fižola, ki 
so ga v podaljšanem bivanju luščili, pri 
pouku pa smo ga skrbno prebirali. Med 
prebiranjem smo, tako kot nekoč, pri-
povedovali marsikatero zgodbo in za-
peli kakšno ljudsko. V petek, ko imamo 
v prvem razredu projektno in gibalno 
naravnan dan, smo fižol skuhali, nato 
pa iz skuhanega fižola pripravili številne 
jedi. 
Najprej smo skuhali in pojedli fižolovo 
juho. Tudi fižolovo solato smo pripravili. 
Nekateri učenci so raje pomakali kruh 
v kis, drugi pa so posegli tudi po čebu-
li. Ti dve jedi so učenci dobro poznali in 
so jih poskusili, tudi če jim nista najbolj 
dišali. Medtem smo začeli pripravljati 
sestavine za fižolovo pecivo. Potrebno 
je bilo ubiti jajca in ločiti rumenjak od 
beljaka ter stepsti v sneg. Fižol so učen-
ci dobro zmečkali in vse skupaj zmešali 
v testo. Spekli smo odlično pecivo, ki je 

šlo za med. Še eno fižolovo jed smo jed-
li. To so izumili učenci kar sami, in sicer 
kuhan fižol z medom. Kot se spodobi, 
smo med pripravo jedi poslušali še zna-
no zgodbo z naslovom Fižolček, ogelček 
in slamica. Najbolj zavzeti učenci so 
med pripravo jedi uspeli zapisati in na-
risati še recepte.

Učencem je dan ostal v lepem spominu. 
Najbolj so se čudili, kako okusno pecivo 
se da speči, če namesto moke uporabi-
mo fižol. Hvala Jerci Novak za podarjeni 
fižol. Kot lahko preberete, smo ga dob-
ro uporabili.
 
Učiteljice 1. a-razreda

V letošnjem letu smo prvič ponudili 
učencem obvezni izbirni predmet film-
ska vzgoja. Gre za relativno nov izbirni 
predmet, pri katerem učenci spoznava-
jo, kaj je to film, spoznajo filmske žanre 
in filmske poklice, odkrivajo proces 
nastanka filma, razvijajo veščine inter-
pretacije filma, se učijo vizualno izražati 
svoja spoznanja in še mnogo drugega.
Ena izmed zanimivejših stvari, ki smo jih 
v tem šolskem letu počeli pri izbirnem 
predmetu, je gotovo izdelava lastne 
preproste animacije.

Učenci so si v skupinah najprej zamislili 
zgodbo, ki jo želijo predstaviti skozi ani-
macijo. Zamislili so si like, ki bodo na-
stopali v zgodbi.
Na podlagi zamišljene zgodbe so nari-
sali likovno zasnovo za ozadje in like. 
Sledilo je animiranje scen. V našem pri-
meru smo uporabili preprost postopek 
stop motion animacije, kjer smo s po-
močjo stojal in fotoaparatov premikali 
figure in na tak način ustvarili gibanje.
Ko smo vse scene fotografirali, je sledila 
montaža na računalniku v preprostem 

programu Movie Maker. Dodali smo še 
naslove, glasbo ter animacije opremili s 
preprostimi besedili.
 
Utrinke ustvarjenega si lahko ogledate 
spodaj.

Mentorica: Katja Brezovnik

Fižolov dan v prvem razredu

Izdelava animacije pri izbirnem predmetu filmska vzgoja

Vranin glas
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V letošnjem letu smo z učenci 7. b-ra-
zreda sodelovali pri mednarodni izme-
njavi knjižnih kazalk. Projekt v mesecu 
šolskih knjižnic organizira IASL Medna-
rodna zveza šolskih knjižnic.
Projekt izmenjave knjižnih kazal vklju-
čuje šole z vsega sveta, ki nato izdelajo 
ročno narejena knjižna kazala poljubnih 
oblik. Ta kazala si nato šole po klasični 
pošti izmenjajo v jesenskem času.
Projekt izmenjave knjižnih kazal je prep-
rost in zabaven način sklepanja novih 
prijateljev s pomočjo šolskih knjižnic po 
vsem svetu.
V projektu smo sodelovali s šolo iz mes-
ta Coimbatore v Indiji.

V ta namen smo najprej spoznali Indi-
jo, njene značilnosti, oblačilno kulturo, 
tipično hrano in tudi različne običaje. 
Ugotovili smo, da se indijska kultura kar 
precej razlikuje od naše.
Izdelali smo knjižna kazala, ki smo jih 
nato po pošti poslali v Indijo. Upamo, 
da čim prej prispejo na svoje mesto.
Prav tako pa smo se slišali tudi po sky-
pu. Sedmošolci so pripravili vprašanja 
o Indiji, ki so jih v pogovoru postavili 
učencem iz Indije, Indijski učenci pa so 
storili enako. Naše učence so povpra-
šali o naši kulturi.
Dobili smo zanimive odgovore, sploh 
šola je pri njih nekoliko drugačna kot 

pri nas. V njihovi šoli, ki se nahaja v 
večmilijonskem mestu, je preko 1000 
učencev, vsi učenci nosijo uniforme, v 
šoli govorijo angleško, njihovo osnovno 
šolanje pa traja 7 let.
Po zanimivem pogovoru smo odigrali 
igro potapljanja ladjic, v kateri so indij-
ski učenci zelo dobri in so nam potopili 
vse ladje.
Zdaj pa samo še čakamo na pošiljko 
knjižnih kazal, da čim prej prispe iz In-
dije.
                                                                                                              
 Mentorica: Katja Brezovnik

Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk

Vranin glas

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in de-
luje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in 
ga pozneje aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznati 
bližnje družbeno okolje (vsakdanje življenje ljudi, družinsko 
življenje, delovna okolja in poklice, kulturno življenje, javno 
življenje itn.).
Ker je mesec december čas obdarovanj, veselja, smeha in 
zabave, so vzgojiteljice otrokom pripravile prav posebno pre-

senečenje. Odšli smo do picerije Golobček, kjer so nas prija-
zno sprejeli. S picopekom Aljošo smo spekli prave italijanske 
pice. Bile so zelo okusne. Zahvaljujemo se osebju picerije Go-
lobček za dober in topel sprejem.  

Otroci skupin 5–6 let s Katjo, Ido in Simono  

Prav poseben obisk
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Sredi oktobra 2019 smo v Vrtec Vransko 
in Vrtec Tabor dobili obisk sodelujočih v 
Erasmus+ projektu ABC games. Tako so 
si naša dva vrtca in tudi šolo ter lokal-
ne znamenitosti in posebnosti ogledali 
predstavniki Nemčije, Italije, Turčije, 
Litve in Bolgarije. 

Prevzeli smo jih s svojim načinom dela, 
ki temelji na participaciji otrok, z zavze-
tostjo in s predanostjo naših strokovnih 
delavcev ter s spodbudnim in varnim 
učnim okoljem, ki zavzema tako notra-
nje prostore kot tudi igrišča in okolico 
obeh enot vrtca in šol. 

V decembru pa smo predstavniki šole 
in vrtca obiskali Lodi, italijansko mesto 
v bližini Milana. Gostitelji so nam poka-
zali svoj način dela, šolsko in vrtčevsko 
okolje, njihovo povezovanje v lokalnem 
okolju, financiranje, organiziranost ter 
še mnogo več.

Včasih je dobro iti v svet, da se še bolj 
zaveš vseh prednosti domačega oko-
lja, nacionalnega sistema organizacije 
vzgoje in izobraževanja, po drugi stra-
ni pa dobiš tudi neprecenljive ideje in 
vpogled, širino in možnosti za mreženje.
Mednarodno sodelovanje je lahko na-
mreč tudi ena od poti k večji kakovosti 
dela, drugačnim, novim pristopom po-
učevanja in dela v izobraževalnih insti-
tucijah. 

Takšno sodelovanje spodbuja in omo-
goča aktivno izmenjavo izkušenj pri 
razvoju vseživljenjskega učenja, profe-
sionalnega razvoja ter pristopov h kako-
vosti. Na ta način lahko razvijamo tudi 
kritičen pristop do lastnih programov, 
spoznavamo mednarodne trende na 
področju vodenja in kakovosti v vzgoji 
in izobraževanju ter hkrati vplivamo na 
njihov razvoj.   

Ko vidimo svojo organizacijo od zunaj, 
se stvari postavijo v drugačno perspek-
tivo. Tako spoznamo pozitivne vidike in 
kvaliteto domačega šolskega prostora, 
po drugi strani pa z novimi dimenzija-
mi in primerjavami pridobimo boljšo 
samopodobo. Tako se z večjo stopnjo 

notranje motivacije lotevamo vsako-
dnevnih izzivov, saj gradimo na svojih 
prednostih, za delo na šibkih področjih 
pa smo opremljeni z novimi idejami.

Zanimivo je bilo primerjati naše pogoje 
za delo z italijanskimi. Glede na to, da 
smo kot razvojni vrtec v projektu Vzpo-
stavitev, dopolnitev in pilotni preizkus 
modela ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti na področju vzgoje in izo-
braževanja imeli vpogled tudi v druge 
vrtce po Sloveniji, lahko rečemo, da 
tako velikih razlik v materialnih in pro-
storskih pogojih, kot smo jih videli v 
sosednji državi po različnih regijah, pri 
nas nikakor ni opaziti. Prav tako lahko z 
zadovoljstvom ugotavljamo, da imamo 
v Sloveniji dobro poskrbljeno za prehra-
no v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
To je standard, ki ga dosegajo le redke 
države. Prav tako v državi gostiteljici 
ni bilo opaziti tako opremljenih in ure-
jenih igrišč, kot jih imamo v Sloveniji. 
Smo pa tam videli mnogo več različnih 
kultur, otroci in učenci prihajajo iz zelo 
različnih držav, zato je pri njih zelo velik 

poudarek na integraciji. Drugačen ima-
jo tudi način financiranja, inštitucije so 
drugače organizirane. Vsi pa imamo isti 
cilj, kako vzgojiti zdrave, zadovoljne in 
motivirane otroke, ki se bodo znali od-
pirati in si medsebojno zaupati, ki bodo 
znali prevzemati odgovornost in sode-
lovati.

Ne glede na to, na katerem koncu sveta 
smo, če smo pri svojem delu angažira-
ni, zagnani in predani, bomo presegli 
marsikatero oviro, ki nam pride na pot. 
Dosegli bomo, da bodo otroci napredo-
vali in dosegali optimalne rezultate ter 
da bo vladalo vzajemno spoštovanje.
 
Za Vrtec Vransko-Tabor: 
Mojca Brglez

Obisk Italije preko Erasmus + projekta

Vranin glas
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Tudi v letošnjem letu se vsak torek v 
večnamenskem prostoru vrtca zbiramo 
»plesni škratki«.  Letos smo razdeljeni 
kar na dve skupini, na skupino 3-5 let 
ter skupino 5-6 let, ker je plesa željnih 
otrok zares veliko.
Poudarek »plesnih škratkov« je na 
igri, doživljanju, izražanju, izmišljanju, 
ustvarjanju ter občutenju skozi ples. Na 
začetku smo na pobudo nekaterih ot-
rok obnovili oz. spoznali nekaj plesov iz 
prejšnjega leta, nato pa skupaj ustvarili 
nekaj novih plesov, npr. ples špageti, 

skrivalnice, potujemo v Rakitnico, gobi-
ce, spoznavali smo ritme Južne Amerike 
ter druge plese. Otroci pri plesu aktivno 
sodelujejo, predlagajo, kaj bi plesali, 
iščejo rešitve, ustvarjajo gibe, izbirajo 
med ponujeno kvalitetno glasbo. Po-
membno je, da smo istočasno pridobi-
vali tudi druga znanja, npr. spoznavali 
značilnosti gob, skuhali smo si špagete 
in opazovali njihovo gibanje, spoznavali 
Južno Ameriko in podobno.
V decembru smo se tako mlajša kot 
starejša skupina z nekaj plesi predsta-

vili drugim otrokom vrtca. Obiskale pa 
so nas tri plesalke baleta iz OŠ Vransko: 
Laura Marolt Dolinšek, Marisa Kos in 
Ula Hudovernik, ki so nam s predstavi-
tvijo plesa balet popestrile mesec de-
cember. Seveda smo se v baletu preiz-
kusili tudi vsi plesni škratki.
Smisel plesnih škratkov je, da doživimo 
ples kot nekaj pozitivnega, zabavnega, 
ustvarjalnega in sproščenega.
 
Plesni škratki Vrtca Vransko 
z Branko in Majo

Plesni škratki v Vrtcu Vransko

Vranin glas

V torek, 17. 12. 2019, smo bili na pohodu. Z Vranskega smo 
ob cesti šli do Ločice. Ker je bila že tema, smo si pot osvet-
ljevali s svetilkami. Peli smo božične pesmi. Na igrišču smo 
imeli postojanko, nato pa smo odšli h gospe Maji domov. Tam 
smo dobili pecivo, čaj in vročo čokolado. Čakalo nas je pre-
senečenje. Pravljičar Arnold Marko nam je ob kaminu pove-
dal zgodbo o tem, kako so nastali vetrovi. Pravljica se nam 

je zdela zelo zanimiva. Po pravljici smo izdelovali okraske za 
na smreko. Na koncu smo smreko še okrasili in odšli domov. 
Zahvaljujemo se gospe Maji in njeni družini za gostoljubje in 
dobro pecivo ter gospodu Arnoldu Marku za pravljico.
 
Zapisali: Žan Cerar, Mateja Orehovec in Miha Habjan

Praznični nočni pohod
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Brez računalniške tipkovnice si je danes težko zamišljati pi-
sno komuniciranje. Tipkovnica omogoča enostavno, hitro in 
učinkovito pisanje. A vendar smo prepričani, da tipkanje ne 
more v celoti nadomestiti pisanja z roko. Pisanje z roko je 
fina motorična spretnost, neponovljiva, tako kot prstni odtis. 
Vzdržuje se z vajo, kar pomeni, da pišemo.

Strokovnjaki opozarjajo, da naši možgani bolj kompleksno 
delujejo pri pisanju z roko kot pisanju s tipkovnico. Pisanje z 
roko zagotavlja boljši spomin. Pri pisanju z roko se nam utrne 
več idej, ohranjamo tudi dolgotrajnejšo pozornost. Z izdelki, 
napisanimi z roko, izražamo spoštovanje in naklonjenost.
Šolski minister, dr. Jernej Pikalo, pravi, da rad piše z roko, 
še raje pa dobiva pisma, razglednice in sporočila, napisana z 
roko, ker veliko bolje kot računalniška pisava odsevajo člove-
kovega duha. Meni, da nas pisanje z roko dela bolj kreativne, 
zato nas vabi, naj si čim večkrat privoščimo razkošje pisanja 
z roko.

Drugo šolsko leto zapored smo se na naši šoli odločili, da 
bomo sodelovali v Tednu pisanja z roko, ki bo od 20. do 24. 
januarja potekal po vsej Sloveniji. Ustanovitelji in podporniki 
tedna so Društvo Radi pišemo z roko, Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport ter Zavod za šolstvo.

Letošnja osrednja tema je »V naši družini radi pišemo z roko«. 
Na šoli bodo potekale dejavnosti, v okviru katerih bomo 
učence še intenzivneje spodbujali k pisanju z roko. Centralno 
in podružnično šolo tako že krasijo plakati, ki smo jih z roko 
skupaj ustvarili učenci 4. a in 9. a. Izvedli bomo kaligrafsko 
delavnico ter še kakšno druženje starejših in mlajših učencev 
ob pisanju z roko.

K sodelovanju lepo vabimo tudi vse starše, stare starše ter 
druge sorodnike in prijatelje naših učencev. Naj vam z roko 
napišejo kakšno uganko ali zanimivo sporočilo, pobrskajo za 
starimi razglednicami, voščilnicami, zvezki ter spominskimi 
knjigami in vam jih pokažejo, med seboj v družini primerjajte 
pisave.

Mojca Zavasnik, 
koordinatorica Tedna pisanja z roko 2020

Teden pisanja z roko 2020

Vranin glas
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Toplo januarsko vreme je zvabilo tudi nas, mlade planince, 
na pohod. Po kosilu smo se odpravili po poti, ki nam jo je 
začrtala sovica Oka. Sovica nam je dajala natančna navodila 
in nas z ugankami vodila do cilja, ki je bil tokrat na Tešovi. Na 
domačiji Blatnik, kjer nas je gospa Kristina prijazno sprejela, 
smo se lahko odpočili in si privoščili malico iz nahrbtnika. 
Med potjo smo poskrbeli tudi za živali, na veje smo obešali 
pogačice iz kokosovega masla in semen, ki so jih za ptice na-
redili kuharji na obogatitvenem dnevu. Do vrtca smo se vrnili 
po drugi poti in vmes že delali načrte za naslednji pohod. 
 
Mateja R., Katja in Matejka P.

Mladi planinci Vrtca Vransko izkoristili sončno popoldne

Vranin glas

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potenci-
alov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem raziskovanju in spo-
znavanju sveta. Otrok je lahko ustvarjalen v različni meri in na 
različnih umetniških področjih. 

Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, s čimer razvija 
svojo sposobnost uporabljanja simbolov, ko v risbi, plesu, 
glasbi ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega. V umet-
nost spada tudi glasba. Glasbo otroci doživljajo na različne 
načine: lahko jo poslušajo, izvajajo, ustvarjajo, si jo zamišlja-

jo in se z njo izražajo. Otroci starejših oddelkov 5-6 let so se 
srečali z glasbo na poseben način, saj nas je v vrtcu obiskala 
glasbenica ga. Eva, ki je s sabo prinesla violino. Na prijeten 
in igriv način je otrokom predstavila svoj poklic glasbenice 
v orkestru. Otroci so uživali ob zvoku violine in zraven celo 
zaplesali. S svojimi izvirnimi odgovori so ves čas sodelova-
li pri pogovoru. Ge. Evi se zahvaljujemo za obisk in prijetno 
predstavitev. 
 
Otroci oddelkov 5-6 let s Simono, Katjo in Ido

Predstavitev instrumenta
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V nedeljo, 19. 1. 2020, so imeli člani Čebelarskega društva 
Vransko  v sejni sobi Občine Vransko svoj občni zbor, ki so se 
ga poleg članov udeležili tudi župan Občine Vransko Franc 
Sušnik, ravnateljica Osnovne šole Vransko-Tabor Majda Pikl 
in predsednik Čebelarske zveze Spodnje Savinjske doline Žiga 
Grm. 

Pred  začetkom smo se poklonili spominu dveh čebelarjev, ki 
sta nas zapustila v letu 2019.

V poročilu predsednika  ČD Vransko in mentorja čebelarske-
ga krožka so bile prikazane aktivnosti v letu 2019 in načrt za 
leto 2020.

Člani društva so se udeležili dveh  poučnih ekskurzij  o čebe-
larstvu, sejma APISLOVENIJA v Celju in srečanja čebelarjev 
Spodnje Savinjske doline. Na teh srečanjih smo izmenjavali 
izkušnje, spoznali nove tovariše in pridobili nova znanja.
Čebelarski krožek je obiskovalo 19 učencev, ki so spoznavali 
osnove čebelarjenja. Udeležili so se sejma APISLOVENIJA in 
ekskurzije čebelarskega muzeja Tigelj.

Načrt delovanja v letu 2020 pa predvideva dokončanje  del v 
učnem čebelnjaku, postavitev učne poti in seveda tudi ude-
ležbo na izobraževalnih srečanjih.

Gospod Franc Sušnik in gospa Majda Pikl sta poudarila dobro 
sodelovanje občine in šole s ČD in nam zaželela uspešno na-
daljnje delo v društvu.

Tudi gospod Žiga Grm je poudaril dobro sodelovanje v okviru 
ČZSSD in nas povabil k večji udeležbi na strokovnih srečanjih.
Razšli smo se s čebelarskim pozdravom: NAJ MEDI!

Ludvik Krajnc

Občni zbor Čebelarskega društva Vransko

Iz življenja društev



18 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

December je mesec veselih pričako-
vanj in veliko različnih aktivnosti. Člani 
Društva univerze za tretje življenjsko 
obdobje Vransko so v sodelovanju če-
belarja Čebelarskega društva Vransko 
na delavnici izdelovali voščene svečke 
iz satnic –  vsak vsaj dve –  in različne 
okraske iz čebeljega voska, vlite v mo-
dele jaslic, angelčkov, srčkov, medved-
kov itd. Bili smo tako neučakani, da 
vidimo, kaj je nastalo, da se je vosek 
komaj sproti hladil – trdil.

V prijetnem  delovnem vzdušju smo za 
konec izbrali nekaj izdelkov in jih foto-
grafirali skupaj s komisijo.
 
Sodelovanje čebelarskega društva in 
univerze ni bilo zadnje.
 
Jasna Lazar

Izdelava voščenih okraskov

Iz življenja društev

Vreme na zadnji dan lanskega leta je kar klicalo po izletu v 
naravo. Planinci smo želeli odkljukati  še zadnji načrtovani 
izlet, zato smo se odločili obiskati Čemšeniško planino. 
Zjutraj se nas je kar devetnajst z avtobusom odpeljalo do 
Prvin, od koder smo pot nadaljevali peš z nahrbtniki na ra-
menih. Vreme, ki je bolj spominjalo na pomladni kot zimski 
dan, je bilo čudovito sončno, a žal brez snega. Vseeno smo 
vsi dobre volje premagali pot do Doma dr. Franca Goloba na 
Čemšeniški planini, kjer smo se okrepčali z obaro, ajdovimi 
žganci in 'štrudljem'. 

Po daljšem počitku in druženju smo se odpravili  proti vrhu 
in nato naprej proti Presedlam, Zaplanini in Vranskemu. Pot 
je lepo speljana in se počasi spušča, tako da jo priporočamo 
tudi v obratni smeri. Kot običajno smo izlet zaključili v zna-
nem bistroju, kjer smo izmenjali mnenja in vtise.
                                                                                                              
Planinsko društvo Vransko

Silvestrski pohod 2019
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V sredo, 18. 12. 2019, smo 
člani Livre pripravili gledali-
ško otroško igro z naslovom 
Škratja hišica. Škratja drušči-
na se je pred zimo odločila, 
da si zgradi svojo hišico. A ni 
jim šlo vse po načrtu. Hišica 
se jim je podrla. Z močno vo-
ljo, zavzetostjo, medseboj-
no pomočjo in z veseljem so 
premagali vse ovire in delo 
uspešno dokončali. Ob kon-
cu so se v hišici skrivnostno 
pričarala darila, ki jih je bilo 
toooooliko, da smo lahko ob-
darili vse naše otroke. Hura!

V društvu Livra se trudimo 
vsako leto pričarati občanom 
kar nekaj dogodkov, ki teme-
ljijo na kakovostnem izboru 
literarnih del. Če se vidite kot 
aktivni član v naših zgodbah, 
ki zajemajo petje, dramsko 
igro, lutkovno animacijo, li-
terarno udejstvovanje in še 
marsikaj, vas vljudno vabi-
mo, da se nam pridružite in 
morda skupaj ustvarimo še 
kaj več. 
Srečno!
Nuša Križnik, 
Literarno društvo Livra

Vsem občanom Občine 
Vransko, ki ste v mesecu 
decembru in januarju do-
nirali sredstva za Občinsko 
organizacijo RK Vransko, se 
najiskreneje zahvaljujemo. 
Vsa zbrana sredstva ostane-
jo v naši organizaciji. S tem 
ko nesebično darujete, tudi 
omogočate, da lahko vsako 
leto še posebej obiščemo 
vse naše občane, ki dopol-
nijo 80 let (v tem letu 139) 

in jih razveselimo z majhno 
pozornostjo, jih obiščemo, 
ko praznujejo 90. rojstni 
dan, sodelujemo pri sreča-
nju »Starejših občanov Ob-
čine Vransko nad 70 let« v 
mesecu septembru, poma-
gamo pri plačilu položnic 
pomoči potrebnim, ob na-
ravnih nesrečah itd. Iskrena 
hvala vsem našim članom, 
ki se vedno takoj odzovejo in 
pomagajo. V teh mesecih so 

obiskovali občane (Ivo Jer-
man, Ivanka Bolte Zagorc, 
Marinka Pečovnik, Majdka 
Papež, Ana Medvešek, Vojko 
Karničnik, Mira Farčnik Zore, 
Mirjana Kelavić, Vida Čvan) 
na kar 24 lokacijah v in izven 
Občine Vransko. Nadvse ve-
seli pa bomo vseh občanov, 
ki čutijo, da bi se nam lahko 
pridružili.                                                                                                                     
Breda Čvan, 
OO RK Vransko  

Mladi košarkarji košarkar-
skega društva Vrani so leto 
2019 končali na medna-
rodnem turnirju v Novem 
mestu, ki ga je organiziralo 
košarkarsko društvo Žoltasti 
troti. Domov so se člani eki-
pe U15 po suvereni zmagi nad 
domačini in porazu proti izje-
mni ekipi Dubrava iz Zagreba 
v finalu vrnili kot drugouvr-
ščeno moštvo, za nameček 
pa je kapetan moštva Žan 
Bizjak pobral še nagrado za 
najboljšega strelca turnirja.
Vrani so na turnirju preizku-
sili tudi nove uniforme, ki so 
jih pred koncem leta kupili s 

pomočjo staršev in donator-
jev. Poleg moštva U15 bodo 
z novimi uniformami v letu 
2020 nastopali tudi člani se-
lekcije U13, obenem pa bodo 
prav vsi mladi košarkarji do-
bili enotne ogrevalne maji-
ce, s katerimi bodo ponos-
no zastopali barve kluba in 
občine na vseh tekmovanjih 
po državi in v tujini. Prvič so 
tekme v živo prenašali tudi 
na spletu na njihovi Facebo-
ok strani, kjer lahko najbolj 
uspešno športno moštvo v 
občini spremljate tudi vi.

Denis Oštir

Škratja hišica

Zahvala OO RK Vransko

Vrani se z mednarodnega turnirja vračajo s srebrom

Iz življenja društev
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LAS SSD je 9. 12. 2019 objavil 2. javni poziv za izbor operacij 
za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v program-
skem obdobju 2014–2020 iz sklada EKSRP.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega ra-
zvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje zna-
ša 456.217,72 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upra-
vičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP, znaša 
85 %.
Razpis bo odprt do 13. 3. 2020.
Več informacij o aktualnem razpisu lahko najdete na tej po-
vezavi: https://las-ssd.si/razpisi/razpis-eksrp-2019/

Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Od-
loka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, 
št. 70/2017) na priloženem obrazcu prijavijo vse morebitne 
spremembe, pomembne za odmero nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali po-
slovne  prostore. 
Podatke vpišite na priloženi obrazec in ga oddajte osebno v 
tajništvu občine  v času uradnih ur občinske uprave ali poš-
ljite na naslov: Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 
59, 3305 Vransko  najkasneje do 28. 2. 2020.
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze »na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča« za tekoče leto 
2020.
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo 
prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2020 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s ka-
terimi občina trenutno razpolaga oziroma so evidentirani v 
obstoječi bazi podatkov.

 Župan:
 Franc Sušnik

2. javni poziv za izbor operacij 
za izvajanje Strategije lokalnega 
razvoja LAS SSD v programskem 
obdobju 2014–2020 iz sklada EKSRP

Javni poziv zavezancem za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča

Ne spreglejte

Ljubi ata!

V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal,
zdaj v grobu spiš,
vsaj več ne trpiš,
toda z nami še naprej živiš.                                   
 

ZAHVALA
V ponedeljek, 30. 12. 2019, se je od nas za vedno poslovil ljubi ata, deda, brat, stric, tast in svak

Franc PEČOVNIK
 z Vranskega.

(23. 11. 1935–26. 12. 2019)

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam bili v teh težkih dneh v pomoč, posebej še sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, za svete maše in cerkev. Zahvaljujemo se župniku g. Jožetu 
Turineku za lepo opravljen cerkveni obred, za zapete žalostinke Dekliškemu zboru pod vodstvom Frančke Čvan, Luciji 

Bogataj za zaigrano pesem Cvetje v jeseni, sosedu Ivanu, ki mu je svetil,  zastavonošem, častnemu vodu Gasilskih dru-
štev Vransko, Ločica in Prekopa, trobentaču za zaigrano melodijo pesmi K tebi želim, moj Bog, govornici Mariji za tople 

besede slovesa in pogrebni službi Ropotar.
Iskrena hvala pa tudi vsem tistim, ki ste ga spremljali v času njegove bolezni: osebju Zdravstvenega doma Vransko in 
zdravnici dr. Pavli Zalokar Rode  za zdravstveno oskrbo, ge. Ani in njenim sodelavkam Zlatki, Bojani, Sari in Nataliji za 

pomoč pri negi, fizioterapevtu Boštjanu in njegovemu očetu Jožetu Kapusu, bratu Mihu in njegovi ženi Marinki ter sestri 
Micki, duhovniku Jožetu Turineku za duhovno podporo in vsem ljudem, ki ste mu v življenju kaj dobrega storili. Hvala 

tudi kolektivu Osnovne šole Vransko-Tabor z vrtcem za vso podporo. 
Hvala vsem, ki ste ga v  tako velikem številu pospremili na njegovi  zadnji poti. 

Vsi njegovi
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Potni list in osebna izkaznica sta javni listini, s katerima drža-
vljani svojo identiteto, istovetnost in državljanstvo izkazujete 
ob prehodu državne meje (z osebno izkaznico lahko potujete 
le v določene države). Dokument lahko pridobi vsak drža-
vljan, ne glede na prebivališče, pridobijo ga lahko tudi otroci, 
ne glede na starost. 
Naj spomnimo, da je osebni dokument treba menjati po po-
teku obdobja, za katerega vam je bil izdan, ali v primeru, da 
ste spremenili osebno ime ali naslov stalnega prebivališča, 
če je dokument poškodovan in kadar je vaš dokument prene-
hal veljati (npr. zaradi naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvi-
ne, uničenja). Svoje osebne dokumente pa ste dolžni urediti 
tudi v primeru, ko se je preimenovala ulica ali preštevilčila 
hišna številka, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.
Statistični podatki kažejo, da mora običajno največ Sloven-
cev menjavo osebnih dokumentov opraviti v poletnih mese-
cih. Tako je bilo recimo v letu 2019, ko je veljavnost največ 
osebnim izkaznicam in potnim listom potekla junija in julija. 
Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve se to leto ta trend 
spreminja, saj so trije meseci, ko se bo iztekla veljavnost naj-
več osebnim izkaznicam, oktober, november in december. 
V letu 2020 bo v Republiki Sloveniji skupno potekla veljav-
nost 235.293 osebnim izkaznicam in 43.283 potnim listom, 
medtem ko bo na območju Upravne enote Žalec potekla ve-
ljavnost 4550 osebnim izkaznicam in 708 potnim listinam.
Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko oddate oseb-
no na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Repu-
bliki Sloveniji ali na diplomatskih predstavništvih ali konzu-
latih Republike Slovenije v tujini. V nujnih primerih, kot so 
zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni 
službeni opravki, lahko osebno izkaznico izda tudi Ministrstvo 
za notranje zadeve. Enako velja tudi za vloge za potni list.
Osebna izkaznica je praviloma izdelana v štirih delovnih 
dneh. Ob oddaji vloge je možno prositi za prednostno izde-
lavo osebne izkaznice. V tem primeru je treba plačati višjo 
upravno takso, osebna izkaznica pa je izdelana in predana na 
pošto najkasneje naslednji delovni dan. 
Z veljavno osebno izkaznico trenutno lahko potujete v Albani-
jo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, 
Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, 
Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihten-
štajn, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, 
Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Severno Makedo-
nijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico, Monako, San 
Marino in Veliko Britanijo (od dogovora med Veliko Britanijo 
in EU bo odvisno, ali bo to mogoče tudi po izstopu Združene-
ga kraljestva iz EU).
Dejstvo je, da imajo osebne izkaznice različno dobo veljavno-
sti. Za državljane, stare od 18 do 70 let, so izdane za obdobje 
10 let, za otroke, mlajše od 3 let, za obdobje 3 let, za otroke, 
stare od 3 do 18 let, za obdobje 5 let. Državljani, stari 70 ali 
več let, imajo osebne izkaznice s trajno veljavnostjo. Osebna 
izkaznica lahko velja tudi eno leto, a to velja le v primeru, če 

je posameznik v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubil, 
pogrešil ali sta mu bili ukradeni dve ali več osebnih izkaznic 
oziroma gre za državljana z začasnim prebivališčem v po-
stopku preverjanja prijave stalnega prebivališča.
Opozorilo staršem! Če bi radi izdelali potni list ali osebno iz-
kaznico za otroka, morate biti pozorni na naslednje: otrok, ki 
je starejši od 8 let, mora biti navzoč ob vložitvi vloge. Otro-
kom po dopolnjenem 12. letu starosti se ob vlogi za potni list 
odvzameta tudi dva prstna odtisa.
Po oddaji vloge za izdajo potnega lista običajno traja pet de-
lovnih dni, da ga prejme naslovnik. V primeru prednostne 
izdelave je potni list izdelan in predan na pošto najkasneje 
naslednji delovni dan. V tem primeru je treba plačati višjo 
upravno takso. 
Tako kot za osebne izkaznice tudi za potne liste velja, da ima-
jo različno dobo veljavnosti. V nasprotju z osebnimi izkazni-
cami pri potnih listih ne obstaja možnost trajne veljavnosti. 
Deset let tako veljajo potni listi državljanom, starim 18 let ali 
več, 5 let državljanom, starim od 3 do 18 let, 3 leta otrokom, 
mlajšim od treh let. Eno leto velja potni list, če je državljan 
v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubil, pogrešil ali sta 
mu bila ukradena dva ali več potnih listov oziroma če zaradi 
razlogov začasne narave ni mogoč odvzem prstnih odtisov. 
Stroški postopka izdaje osebne izkaznice in potnega lista 
(v nadaljevanju OI in PL) 

Namen izdaje OI 
in strošek v evrih

Namen izdaje PL 
in strošek v evrih

OI za 3 leta                             
12,46 

PL državljan RS z veljavnostjo 3 leta        
35,20

OI za 5 let                               
14,26

PL državljan RS z veljavnostjo 5 let          
39,30

OI za 10 let in/ali trajno            
18,86

PL državljan RS z veljavnostjo 10 let        
46,10

OI za 1 leto                              
12,06

PL državljan RS z veljavnostjo 1 leto        
34,80

Na koncu, a ne nazadnje, bi radi opozorili polnoletne drža-
vljane s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nimajo nobe-
ne druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, da 
morajo imeti veljavno osebno izkaznico. Na območju Uprave 
enote Žalec živi trenutno kar 267 oseb, ki nimajo nobenega 
veljavnega osebnega dokumenta, zato jih pozivamo, da si to 
uredijo. Na ta način se izognejo morebitnim nevšečnostim, ki 
bi se jim lahko pripetile zaradi tega.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem ura-
du 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 šte-
vilko 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
 
Simona Stanter, 
načelnica Upravne enote Žalec

Letos poteče veljavnost 235.000 
osebnim izkaznicam - preverite 
veljavnost svojih osebnih dokumentov

Ne spreglejte
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Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 80, z dne 27. 
12. 2019 objavil nova javna razpisa, in sicer Drugi javni razpis za 
pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 
1 in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z 
odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2
Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi 
evropskimi sredstvi – PF 1
Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo pro-
jektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju 
Republike Slovenije. 
Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka, 
in sicer:
 1. rok do 31. 1. 2020,
 2. rok do 28. 2. 2020,
 3. rok do 31. 3. 2020,
 4. rok do 30. 4. 2020.

Po podprogramu PF1.2.1 (Projekti neprofitnih organizacij) se lah-
ko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 
2019):
• zavodi ( javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni go-

spodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni 
lasti, skupnost zavodov);

• zadruge (zadruga z. o. o., zadruga z. b. o., zadruga, za-
druga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, 
obrtna zadruga, stanovanjska zadruga);

• zbornica (zbornica, gospodarska zbornica);
• skladi ( javni sklad, sklad);
• društva (društvo, zveza društev);
• ustanove (ustanova);
• organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih 

družbah, organizirane kot:
 - samostojni podjetnik posameznik;
 - družba z omejeno odgovornostjo; 
 - družba z neomejeno odgovornostjo; 
 - delniška družba;
 - gospodarsko interesno združenje GIZ;
 - ostale organizacije, organizirane kot:            
 - dobrodelna organizacija;
 - nevladna organizacija;
 - organ, organizacija širše lokalne skupnosti;
 - študentska organizacija;
 - agrarne, pašne in vaške skupnosti;
 - druge skupnosti;
 - krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti;
 - lokalna skupnost;
 - narodnostna skupnost;
 - javna agencija;
 - javno podjetje.
 
Po podprogramu PF1.2.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na raz-
pis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):
• subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, 

registrirani kot:

• pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komandi-
tna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška druž-
ba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, 
gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko inte-
resno združenje),

• fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno de-
javnost (s.p.),

• subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani 
kot:

 - zadruga,
 - zadružna zveza.
Vlagatelji na sklopu PF1.2.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izva-
jati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva. 
 
Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z 
odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2
 
Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo pro-
jektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju 
Republike Slovenije. 
Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka 
in sicer:
 1. rok do 31. 1. 2020,
 2. rok do 28. 2. 2020,
 3. rok do 31. 3. 2020,
 4. rok do 30. 4. 2020.
Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na 
razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):
• Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kme-

tijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, orga-
nizirana kot:

• pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komandi-
tna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška druž-
ba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, 
gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko inte-
resno združenje, zadruga, evropska zadruga, zavod, skupnost 
zavodov, druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se 
vpišejo v sodni/poslovni register),

• fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno de-
javnost (s. p.),

• kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki opravlja prido-
bitno dejavnost,

• nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 
Več informacij na 
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-
pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/
pred-financiranje-kg . 

Objavljena sta Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov 
z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1 in Drugi javni razpis za 
pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi 
sredstvi – PF2

Ne spreglejte
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V ponedeljek, 13. 1. 2020, prične z delom Dispanzer za otroke 
in mladostnike, d. o. o., Ambulanta Prebold. Ambulanta se 
nahaja v II. nadstropju Zdravstvene postaje Prebold.
 
ORDINACIJSKI ČAS
Ponedeljek in četrtek: od 12.30. do 19.00 
Malica od 16.00 do 16.30
Torek, sreda in petek: od 7.00 do 13.30 
Malica od 10.00 do 10.30
 

NAROČANJE ZA PREGLEDE
Med ordinacijskim časom na dan pregleda na telefonski šte-
vilki 0820 55680, preko aplikacije na spletni strani 
www.dom-zalec.si, en dan pred pregledom, do 14 dni vnaprej.
 
ZAPOSLENI
Andrej Mlakar, dr. med., specialist pediatrije in otroške 
nevrologije
Aco Mladenović,dr. med., specialist pediatrije
Mirjam Sovič, zdravstvena tehnica

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017 nastal kot odziv na 
posledice  gospodarske krize, s katero se je dvignilo število dolgotraj-
no brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se danes 
še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so težje 
zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence ter imajo 
številne socialne in zdravstvene težave. Ti posamezniki pa se med 
drugim soočajo s socialno revščino in izključenostjo.
Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata  Republika Slovenija in 
Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, vzpostavlja 
model 16 regijskih mobilnih enot po celotni Sloveniji, v okviru katerih 
deluje 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki zagotavljajo podporo 
pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem socialne aktivaci-
je. Omenjeni projekt se bo po zaključku sofinanciranja, leta 2022, 
umestil v sistem socialnovarstvenih storitev in programov v reorga-
nizirano mrežo centrov za socialno delo. 
V programe socialne aktivacije se vključujejo dolgotrajni prejemniki 
denarne socialne pomoči,  začasno nezaposljive osebe, druge ne-
aktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči, ženske iz 
drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami.
Izvajalci programov socialne aktivacije, ki jih ministrstvo izbere preko 
javnega razpisa, vključenim udeležencem nudijo podporo pri prido-
bivanju kompetenc za lažji vstop na trg dela ter jim pomagajo pri raz-
reševanju morebitnih drugih težav. 
Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike v 
naši regiji. V sklopu programov socialne aktivacije se krepi socialna 
vključenost udeležencev, povečujejo se njihove zaposlitvene mož-
nosti, dviguje se motivacija za razreševanje lastne situacije, krepijo 
se obstoječe ter pridobivajo nove socialne in funkcionalne kompe-
tence za učinkovito spopadanje z ovirami, ki posameznikom prepre-
čujejo vstop na trg dela. 
Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene sis-
teme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Kot kažejo mnogi dosedanji 
primeri dobrih praks, je to mogoče doseči s celovitim pristopom, ki 
ga je potrebno umestiti v kontekst delovanja že obstoječih socialnih 
služb.
Osebe, vključene v programe socialne aktivacije, lahko pridobijo tudi 
konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih v samem delovnem 

procesu pod vodstvom mentorja osvojijo med usposabljanjem pri 
delodajalcih. Na ta način udeleženci pridobivajo nova znanja ter se 
preizkusijo na konkretnih delovnih mestih, delodajalci pa lahko v njih 
prepoznajo morebitne kandidate za zaposlitev.
Vključevanje v programe socialne aktivacije poteka preko eno-
tne vstopne točke, torej centra za socialno delo, ter urada za delo. 
Obe organizaciji pripravita nabor oseb, ki so potencialni kandidati 
za vključitev v programe, ter jih napotita na informativne sestanke 
h koordinatorkama socialne aktivacije. Le-ti s kandidati opravita in-
dividualne pogovore, jih motivirata ter izpeljeta postopek vključitve. 
Napotitev h koordinatorkama pa je možna tudi s strani izvajalskih or-
ganizacij ter drugih deležnikov v lokalnem okolju.
V Savinjsko-Šaleški regiji bo v obdobju od 2019 do 2022 skupno izve-
denih 15 programov socialne aktivacije. Trenutno sočasno potekajo 
trije šestmesečni programi, ki jih izvajajo Ljudska univerza Celje ter 
Društvo Novus v partnerstvu z Andragoškim zavodom Ljudska uni-
verza Velenje. 
 
KONTAKTNI PODATKI:
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI
REGIONALNA MOBILNA ENOTE VELENJE
Rudarska 6 (1. nadstropje Poslovnega centra Megatel)
p. p. 116, 3320 Velenje
 
Koordinatorki socialne aktivacije za Savinjsko-Šaleško regijo 
(UE Velenje, Žalec, Mozirje):
 
Bojana Vrbič (030-715-713 ali bojana.vrbic@gov.si)
Vesna Vošner (030-715-714 ali vesna.vosner@gov.si)

Pričetek dela Dispanzerja za otroke in 
mladostnike v Zdravstveni postaji Prebold

Stopi korak naprej in se vključi v program socialne aktivacije

Ne spreglejte
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Ne spreglejte

SEMESTRALNI VPIS V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME 
NA UPI LJUDSKI UNIVERZI ŽALEC
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Ne spreglejte

Planinsko društvo Vransko objavlja razpis 
za najemnika Planinskega doma na Čreti od 
1. aprila 2020 dalje za obdobje enega leta z 

možnostjo podaljšanja. 
Pisne prijave zbiramo do 21. februarja 2020.

Več informacij na društveni spletni strani 
http://www.planinsko-drustvo-vransko.si/ 

ali 
031 210 298 (Suzana Felicijan Bratož).

RAZPIS ZA NAJEMNIKA 
PLANINSKEGA DOMA NA ČRETI

 

 

 
 
 
 
 

VABIMO DRUŠTVA IN POSAMEZNIKE,  
DA  SE NAŠEMIJO IN UDELEŽIJO  

VRANSKEGA PUSTNEGA KARNEVALA 2020 
V SOBOTO, 22. FEBRUARJA, OB 14. URI  

V TRGU VRANSKEGA. 
 

Maske bodo bogato nagrajene. 
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V Prostovoljnem gasilskem društvu Vransko se zahvaljujemo vsem krajanom za prostovoljne 
prispevke in dele dohodnine, ki ste nam jih namenili, ter podjetjem, ki ste s svojimi donacijami 

podprla naše delovanje. Iskrena hvala.

PGD VRANSKO

Zahvala PGD Vransko

ŠPORTNA DVORANA VRANSKO
petek, 6. marca 2020, ob 20.00

Vstopnice: mojekarte.si, pisarna ZKTŠ Vransko

Ne spreglejte
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Prireditve v občini Vransko

FEBRUAR 2020

Prireditve v občini Tabor

FEBRUAR 2020

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1.-29. 2. 2020 BUKVARNA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko 
(03 703 12 80)

4. 2. 2020 
10.00

BRALNO DRUŽENJE S 
STANOVALCI DOMA

Naš dom Občinska knjižnica Vransko 
(03 703 12 80)

6. 2. 2020 
19.00

PROSLAVA OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

Kulturni dom Vransko Občina Vransko
(03 703 28 00)

8. 2. 2020  
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET 
V KATSCHBERG

odhod s parkirišča 
ŠD Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

12. 2. 2020 
17.00

LITERARNI VEČER Z 
BOŠTJANOM GORENCEM PIŽAMO 

Kulturni dom Vransko OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

14. 2. 2020 
20.00

Koncert 
TOMISLAV BRALIĆ & KLAPA INTRADE

Športna dvorana Vransko UNICO & CO d. o. o. 
(041 936 519)

15. 2. 2020 
10.00

Otroški abonma in izven
ZLATI KAMENČKI

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

15. 2. 2020 
19.30

Gledališki abonma in izven
ŽIVLJENJE JE VRTILJAK

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

16. 2. 2020 
11.00

PREVZEM PUSTNE OBLASTI pred Osetovo hišo Občina Vransko, ZKTŠ Vransko
(03 703 28 00, 03 703 12 10)

18. 2. 2020 
10.00

BRALNO DRUŽENJE 
S STANOVALCI DOMA

Kulturni dom Vransko Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

18. 2. 2020
18.00

PRAVLJIČNA URA 
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

22. 2. 2020 
14.00

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL trg Vranskega Občina Vransko, ZKTŠ Vransko
(03 703 28 00, 03 703 12 10)

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

7. 2. 2020
19.00

OBČINSKA PROSLAVA OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Dom krajanov Tabor,
dvorana

Kulturno društvo I. Cankar Tabor
(051 234 575)

8. 2. 2020
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

13. 2. 2020
9.00-10.00

KROŽEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, 
Izpostava Žalec
(041 498 266)

15. 2. 2020
20.00

22. TRADICIONALNI
VALENTINOV PLES

Dom krajanov Tabor,
dvorana

Društvo podeželske mladine Tabor
(070 321 516)

23. 2. 2020
15.00

OTROŠKA MAŠKARADA Dom krajanov Tabor,
dvorana

Turistično društvo Tabor 
(041 393 828)

25. 2. 2020
18.00-19.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Tabor Medobč. splošna knjižnica Žalec
 (03 712 12 52)

Napovednik



BOGATE NAGRADE

22. februar 2020


