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OBČINSKI INFORMATOR
številka 126
Vransko, 30. 9. 2016
Na naslovnici: Pobiranje krompirja
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

PISMA BRALCEV
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.
UREDNIŠTVO

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, Studio Di.Foto.Graf, LD Vransko,
PD Vransko, Zavod sv. Rafaela, PGD Kapla, ZD Jožeta Potrate
Žalec, Tone Tavčer, Martin Reberšek, Nejc Blatnik, Franc
Blatnik, www.complementarium.si

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. 10. 2016.
Prispevke zbiramo do 15. 10. 2016 preko platforme
MojaObcina.si.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO
Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega
informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce
prosimo za kratke in jedrnate članke.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.
UREDNIŠTVO

Zgodilo se je ...
Živahna gradbena sezona
Letos smo v naši občini priča zelo
živahni gradbeni sezoni. V naslednjih vrsticah na kratko predstavljamo
tiste projekte, ki se v celoti ali delno
financirajo iz javnih sredstev.

Kot lastnica enega od stanovanj je
Občina Vransko sofinancirala tudi
menjavo kritine na stanovanjskem
bloku na naslovu Vransko 84 v višini
1.967 evrov.

Osnovna šola Vransko je bogatejša
za novo knjižnico, multimedijsko
učilnico in dva učiteljska kabineta. Novi prostori se nahajajo v delu
stavbe nad staro telovadnico. Gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektroinstalacije je izvedlo podjetje GES,
d. o. o., iz Rogaške Slatine, ki je bilo
kot najugodnejši ponudnik izbrano v
postopku javnega naročanja. Vrednost investicije znaša 107.834,01 evrov; Osnovna šola in Občina Vransko
bosta prispevali vsaka polovico.

Z novo pridobitvijo se lahko pohvalijo
tudi planinci. Planinski dom na Čreti
ima namreč novo čistilno napravo.
Zanjo je bilo iz občinskega proračuna
namenjeno 60 % vrednosti investicije
oz. 2.593,54 evrov.

Odslej bo lepša tudi podoba stanovanjskega bloka na naslovu Vransko
89, ki ga krasijo nova izolacijska fasada, novi stopniščni ograji ter nova
keramika na stopniščih, terasah in
balkonih. Ker je občina lastnica enega stanovanja, bo investicija sofinancirana tudi iz občinskega proračuna,
in sicer v višini 7.902 evrov.

V tem času potekata tretja faza obnove lokalne ceste Vransko–Tešova
in redno letno vzdrževanje gozdnih
cest.
Obnova lokalne ceste je bila sprva predvidena v dolžini 1260
metrov, nato pa se je zaradi preprečitve razlivanja padavinske
vode na dvorišče ene od domačij
na Tešovi trasa obnove podaljšala za približno 200 m. Podjetje
VOC Celje, d. d., ki je bilo kot najcenejši ponudnik izbrano v postopku javnega naročanja, bo v sklopu investicije uredilo odvodnjavanje

VRANSKO NA 49. MOS-u
Vsako leto septembra odpre v Celju vrata Mednarodni sejem obrti in podjetnosti. Letošnji, 49. po vrsti, se je odvijal
med 13. in 18. septembrom. Med drugim je bila letos večja ponudba kulinarike, kamping in karavaning opreme oz.
opreme za aktivno preživljanje prostega časa. Med turističnimi ponudniki so tako imeli prednost tisti, ki ponujajo hrano in nastanitev, saj so bili rdeča nit ponudbe okusi.
Savinjska regija se je v okviru RDO Dežele Celjske predstavljala v četrtek. Poleg Zavoda za kulturo, turizem in šport
Vransko so se na sejmu predstavili Sirarna Novak ter Hiška
sprostitve in Turistična kmetija Ferkov, ki sta svojo ponudbo
predstavljali prvič. ZKTŠ Vransko je obiskovalce sejma vabil
na obisk in ogled našega kraja z novo trganko, na kateri je
predstavljena turistična ponudba kraja, ter s promocijskim
materialom zasebnikov, ki se ukvarjajo s turizmom.
TG

padavinske vode, pripravilo zgornji
ustroj ter izvedlo preplastitev z asfaltno prevleko. Vrednost celotne
investicije znaša okvirno 320.000
evrov. Manjši del sredstev v višini
99.178 evrov je v obliki nepovratnih
sredstev na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin zagotovljen
v državnem proračunu za leti 2016
in 2017, preostala sredstva pa so
zagotovljena v proračunu Občine
Vransko, deloma tudi kot povratna
sredstva iz državnega proračuna.
Redno letno vzdrževanje gozdnih
cest se letos izvaja na najbolj izpostavljenih odsekih gozdnih cest.
Vzdrževalna dela v pogodbeni vrednosti 11.167,46 evrov izvaja podjetje SAŠO CIZEJ, s. p., iz Prekope.
Od celotne pogodbene vrednosti
je 2.833,39 evrov zagotovljeno v
državnem proračunu, preostanek,
8.334,07 evrov, pa bo zagotovila
Občina Vransko iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v
zasebnih in državnih gozdovih.
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Zgodilo se je ...
KAPLA IMA PONOVNO DRŽAVNE PODPRVAKINJE
gasilke pripravnice (Laura, Nika, Tajda;
mentor: Simon) pa smo bile 1. Na državno tekmovanje so se uvrstile ekipe, ki so
dosegle 1. in 2. mesto.
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Leto je spet naokoli in v našem gasilskem
društvu smo tudi letos začeli maja s pripravami na gasilsko orientacijo. Tekmovanje v Gasilski zvezi Žalec je potekalo
17. 6. 2016 v Taboru. Že takrat nam je
postalo jasno, da smo resni konkurenti za najvišja mesta. Vseh pet ekip smo
postali ponosni nosilci kolajn in pot nas
je vse vodila na regijsko tekmovanje.
Regijsko tekmovanje je potekalo 3. 9.
2016 v Šaleški dolini, natančneje v Gaberkah in Škalah. V naši ekipi je prišlo do
zamenjave zaradi zdravstvenih težav,
zato je Tjašo Stiplovšek zamenjala Laura
Jelen, ki nam je na pomoč prišla iz PGD
Ločica pri Vranskem. Naši dosežki so
bili naslednji: pionirke (Karla, Jasna, Pia;
mentor: Urban) so dosegle 4. mesto,
pionirji (Julijan, Matevž, Jakob; mentor:
Matej) so dosegli 5. mesto, mladinke
(Vesna, Amadeja, Alja; mentorica: Jana)
so bile 9., mladinci (Lucijan, Urh, Blaž;
mentorici: Martina, Mojca) so bili 2.,

V soboto, 17. 9. 2016, je potekalo državno tekmovanje v gasilski orientaciji
na Golteh. Naš dan se je začel že zelo
zgodaj, saj smo se ob 6.30 odpravile na
pot. Vreme nam ni bilo posebej naklonjeno, ker je zjutraj deževalo, ampak to
nas ni vrglo s tira. Na Golteh, ob vznožju nihalke, smo napeto pričakovale
začetek tekmovanja in ob 8.15 smo bile
na vrsti za izvajanje naloge postavitev
orodja. To je bila prva naloga izmed šestih, ki smo jih morale opraviti. Ostalih
pet nalog je bilo razporejenih po progi.
Postavitev orodja smo naredile v kar
16,50 sekunde, izkazalo se je, da je to
bil najboljši rezultat tako med gasilkami
pripravnicami kot tudi med gasilci pripravniki. Tako, led je bil prebit. Nato nas
je čakala vožnja z gondolo do hotela
na Golteh, kjer je potekal preostanek
tekmovanja. Že ko smo se peljali proti
vrhu, smo videli veliko belo gmoto, ki se
ni in ni hotela razkaditi. Na vrhu je bila
zelo gosta megla in tudi temperatura je
bila občutno nižja kot v dolini. Sledilo je
ogrevanje in razgibavanje, da ne bi prišlo do kakšnih poškodb. Ob 9.16 smo bile
na vrsti za start. Odpravile smo se na
progo in se potrudile po svojih najboljših
močeh. Na progi je bila megla še gostejša, zato je bilo tudi orientiranje veliko
težje kot na vseh prejšnjih tekmah, ko
smo imeli lepo vreme. Ker je bil teren
razmočen, je prišlo do nekaj padcev,
ampak na srečo večjih poškodb ni bilo.
Po prihodu na cilj je sledilo zgodnje kosilo, nato pa čakanje na konec tekmovanja in razglasitev rezultatov.
Tudi naši mladinci so bili na državnem
tekmovanju. Kljub dobri pripravljenosti
jim sreča ni bila naklonjena. Na progo so
se podali prvi in zgrešili eno točko. Na to
niso bili opozorjeni in zaradi zgrešene

točke so dobili 200 kazenskih točk. Te razlike na tako velikem tekmovanju, kjer je
konkurenca zelo močna, ni mogoče nadoknaditi. Kljub temu pa jim je potrebno
čestitati, saj so letos prvo leto tekmovali
v orientaciji in prišli na državno tekmovanje. To pa ni mačji kašelj in le redkim
ekipam v državi to uspe. Verjamemo pa,
da bo tudi njim v prihodnosti naklonjena
sreča, saj imajo še dovolj časa.
Torej, dosegle smo odlično 2. mesto in
s tem ubranile lanski naslov DRŽAVNIH
PODPRVAKINJ. Razglasitev rezultatov
letos ni bila tako razburljiva kot prejšnja leta, saj smo lahko rezultate sproti spremljali na velikem ekranu. Kljub
temu je bilo zelo lepo, saj nam je medalje in pokal izročil član našega društva,
predsednik mladinske komisije GZ Žalec
Milan Pustoslemšek.
Že tako prečudovit dan je postal še lepši
ob prihodu v naš gasilski dom. Tam so
nam pripravili sprejem. Pred gasilskim
domom so nas pričakali naši podporniki
in navijači, vsi tisti, ki so nam prej zaželeli
srečo in so tako kot mi nestrpno pričakovali razplet tekmovanja. Skupaj smo
nazdravili pokalu s penino in torto.
Rade bi se zahvalile našemu mentorju Simonu, ki nas je skozi vse priprave
spodbujal in bodril k čim boljšim rezultatom. Tudi v trenutkih, ko ni najbolje
kazalo, ni obupal nad nami.
Najina zahvala gre tudi Lauri, ki nama je
kljub svojim obveznostim priskočila na
pomoč in pomagala doseči ta izreden
rezultat.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani.
Tistim, ki ste kljub slabemu vremenu
prišli na Golte in nas pričakali na cilju, ter
vsem tistim, ki ste nas od doma spremljali v mislih.
Na pomoč!
Nika Šram in Tajda Remic

Nastopilo pet enot iz Občine Vransko
Gasilska zveza Žalec (GZ) je v sodelovanju s PGD Levec pripravila tekmovanje GZ za člane in članice A in B ter za starejše gasilce in gasilke. Nastopilo je 64 enot, kar je skupaj 640 gasilcev in gasilk iz celotne GZ Žalec.
Člani in članice so tekmovali v vaji z motorno brizgalno, vaji razvrščanja in
v štafetnem teku na 400 m, starejši gasilci in gasilke pa v vaji s hidrantom
in vaji raznoterosti.
Iz Občine Vransko je nastopilo pet enot, ki so zasedli naslednje mesta; pri
članicah A: 7. Vransko, pri članicah B: 6. Prekopa-Čeplje-Stopnik, pri članih
A: 10. Ločica pri Vranskem, 13. Prekopa-Čeplje-Stopnik in 18. Tešova.
T. T.

Enota članice A PGD Vransko, ki so zasedle sedmo mesto.

Zgodilo se je ...
17-KRAT S KOLESOM NA ČRETO (EVERESTING)
na strast pa je kolesarjenje. Večinoma osvaja lokalne vrhove, predvsem
njemu najljubšo Čreto. V tem poletju
si je zadal poseben izziv, imenovan
Everesting. Gre za podvig, v katerem
mora kolesar, z zaporednimi vzponi
na poljuben hrib, brez večjih premorov, doseči višinske metre Mount Everesta - 8848 metrov.
Nejc Blatnik je aktiven športnik, ki
obožuje hribe in gore, njegova poseb-

S preizkušnjo se je Nejc soočil 13. avgusta 2016 ob 2. uri zjutraj. Prve štiri
vzpone je premagal sam, nato so se

mu v vlogi spremljevalcev pridružili
Denis Jošt, Aljaž Kolar, Grega Čvan,
Nejc Četina, Grega Podbregar, Nejc
Ropas in Tomaž Cvenk. Zadnji vzpon
je zaključil ob približno 20. uri in tako s
časom 17:41:50, postal tretji Slovenec,
ki je uspešno opravil s tem podvigom.
Več si lahko preberete na njegovem facebook profilu in na spletni
strani https://www.strava.com/
activities/674783364.

ZDRAVSTVENA POSTAJA VRANSKO V LEPŠI PREOBLEKI
Letošnje poletje se je za naše
sodelavce v ZP Vransko in občane
Vranskega pričelo nekoliko drugače.
Za leto 2016 in 2017 smo načrtovali obnovo že precej dotrajanih
prostorov zdravstvene postaje.
Projekt je obsežen. Zaradi organizacije dela in velike finančne obremenitve smo izvedbo adaptacijskih del morali razdeliti v dve fazi.

Z veseljem sporočamo vsem uporabnikom zdravstvenih storitev v
ZP Vransko, da smo v prvih dneh
septembra uspešno zaključili prvo
fazo obnove. Novi prostori so lepi,
svetli, prijetni in funkcionalni.
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Poletje 2017 bo namenjeno izvedbi druge faze obnove in zaključku
projekta.
Kolektiv ZD Žalec

DUTŽO se je potepalo in izobraževalo
Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Vransko je to poletje organiziralo dva spodaj omenjena izleta.
NABIRANJE ZELIŠČ NA MENINI PLANINI
V mesecu juliju smo organizirali nabiranje zelišč na Menini planini, točneje na
Bibi planini, česar se nas je udeležilo devet članov. Nabiranje ni bilo strokovno
vodeno, ker je temeljilo na medsebojni
izmenjavi izkušenj. Zelišč je bilo še dovolj,
tako da smo bili z bero zelo zadovoljni, vsak pa je izvedel tudi kaj novega.
Tudi vreme nam je bilo zelo naklonjeno.
EKSKURZIJA PO DRAVINJSKI DOLINI
7. septembra smo obiskali Dravinjsko
dolino. Najprej nas je pot vodila v okolico

Poljčan, kjer nam je ga. Ana Vovk Korže
predstavila Učni poligon samooskrbe
Dole v Modražah. Z zelo zanimivo razlago nam je približala načela permakulturnega načina vrtnarjenja kot obliko
samooskrbe ter kako iz revne prsti ustvariti rodovitno. Po ogledu smo obiskali
primer ekološkega kmetovanja in dopolnilne dejavnosti na kmetiji – peko
kruha na kmetiji Jug v Modražah. Prijazna gostitelja sta nam razkazala posestvo, potem pa povabila na degustacijo
njihovih izdelkov. Nazadnje nas je pot
peljala na ogled samostana Studenice,
kjer smo si poleg cerkve ogledali tudi
ročna dela njegovih nekdanjih varovank. Po poznem kosilu smo se odpravili

proti domu. Ekskurzije se je udeležilo
sedemnajst članov, od tega dva nova.
Polona Ferkov,
predsednica DUTŽO Vransko

Ddr. Ana Vovk Korže na učnem poligonu

ODPRTJE KAVARNICE V ZAVODU SV. RAFAELA VRANSKO
Odločitev je padla. Po nekaj vprašanjih, ali bo ali ne bo, je padla
odločitev, da s skupnimi močmi odpremo kavarno v domu. In
res. V četrtek, 1. septembra 2016, smo ob pomoči g. Vladimirja
Rutarja in blagoslovu ter molitvi, ki jo je opravil g. Jožef Turinek,
odprli kavarnico.
Kavarnica je namenjena prav vsem. Terasa prijetno
vabi vse, ki si želijo dobro kavo, pijačo ali zgolj v prijetni družbi naših stanovalcev, obiskovalcev, zaposlenih preživeti kakšen trenutek. Vabljeni, da nam tudi vi polepšate in komu od naših stanovalcev skrajšate dneve.
Iris Učakar

Zgodilo se je ...
Starejši obujali spomine
izgradnje Našega doma. Odločitev za
gradnjo doma za starejše je bila prava
odločitev, je poudaril. Veliko se v kraju v
teh mesecih dogaja. Obnavlja se zdravstveni dom, objekt, kjer domuje Kmetijska
zadruga Vransko, pa župnijska cerkev,
nekatere ceste itd. Ob koncu nagovora
je vsem zbranim zaželel veliko zdravja ter
da se prihodnje leto zopet srečajo.
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Občina Vransko je v sodelovanju z Župnijsko Karitas in Občinsko organizacijo
Rdečega križa Vransko tretjo nedeljo
v septembru pripravila tradicionalno
srečanje krajanov, starih sedemdeset in
več let. Teh je v Občini Vransko več kot
350, srečanja pa se je udeležila dobra
tretjina. Najprej so se zbrali v župnijski
cerkvi sv. Mihaela in prisluhnili sv. maši,
ki sta jo darovala upokojeni župnik Vlado Rutar in sedanji župnik Jože Turinek,

nato pa so z družabnim delom nadaljevali v Športni dvorani Vransko.
Starejše je sprejel in se z vsakim posebej
rokoval župan Franc Sušnik. V nagovoru
je med drugim povedal, da so tovrstna
srečanja zelo dobrodošla, saj se tako
starejši med seboj pogovorijo in obujajo
spomine na čase, ko so skupaj ustvarjali
utrip kraja. Nekaj besed je župan namenil tudi aktualnemu dogajanju v občini.
Med drugim letos mineva deset let od

Srečanje so s kulturno-zabavnim programom popestrili pevci MePZ LIvRa
Vransko, plesalke interesne dejavnosti
sodobnega plesa na OŠ Vransko-Tabor,
šolska folklorna skupina in ansambel
Prijatelji, z molitvijo pa je vse navzoče povabil h kosilu župnik Jože Turinek. Vsak
udeleženec je prejel spominsko darilo,
ki ga je izdelala prostovoljka Župnijske
Karitas Vransko. Prireditev je povezovala Amalia Felicijan, članica Literarnega
društva LIvRA Vransko.
T. T.

ODPRTJE RAZSTAVE SKROMEN MOŽ VELIKIH DEJANJ: JANEZ HAUSENBICHLER
zapele pesmi, ki so jih nekoč prepevale
obiralke.

V Medobčinski splošni knjižnici Žalec
smo v počastitev praznika Občine
Žalec in v sklopu festivala Zeleno zlato
odprli zanimivo in poučno razstavo z
naslovom Skromen mož velikih dejanj:
Janez Hausenbichler. Že ob 17. uri so
pred knjižnico Ljudske pevke treh vasi
prikazale obiranje hmelja na star način.
S petjem in dobro voljo so mimoidoče
popeljale v svet grenke rože. Pozneje
pa je po uvodnem pozdravu direktorice Medobčinske splošne knjižnice
Žalec Jolande Železnik večer začela
mlada citrarka Klara Majcen, učenka
Glasbene šole Risto Savin Žalec, ki je
pod mentorstvom učiteljice Franje
Kočnik zaigrala nekaj slovenskih ljudskih pesmi.
Razstavo je predstavila Karmen Kreže,
vodja domoznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
Osvetlila je dejanja in dejavnosti tega
resnično velikega in na žalost včasih
prezrtega moža Janeza Hausenbichlerja. Tudi v knjižnici so Ljudske pevke treh vasi med obiranjem hmelja

Janez Hausenbichler se je rodil v
Žalcu, 13. januarja 1838. Izučil se je
medičarske obrti in se štiri leta izpopolnjeval v tujini. Po očetovi smrti se je
vrnil domov, kjer je upravljal posestvo
in odprl medičarsko obrt. Po poroki s
Celjanko Elizo Zmrzlikar sta odprla še
gostilno, ki je kmalu zaslovela preko
meja domače doline. Njegova gostilna
je postala zbirališče narodnjakov iz vse
Slovenije. Bil je organizator drugega
slovenskega tabora, ki je potekal 6.
septembra 1868 v Žalcu. Pri Hausenbichlerjevih so izoblikovali zapisnik in
zbirali podpise za taborski proglas.
Leto pozneje je pod njegovim vodstvom v njegovi gostilni začela delovati
prva čitalnica v Savinjski dolini, za katero je sam kupoval slovenske časopise.
Pomagal je ustanavljati razna društva.
Leta 1880 je ustanovil žalsko požarno
brambo in bil dolga leta njen načelnik.
Pri Jožefu Bilgerju, oskrbniku graščine
Novo Celje, se je seznanil s hmeljem in
tudi sam posadil prvi nasad. Pridelovanja in sušenja hmelja je učil kmete
po dolini, med drugim jim je podarjal
tudi hmeljske sadike. Leta 1880 je bil
med ustanovitelji hmeljarskega društva, naslednje leto pa je izdal knjižico
Navod o hmeljariji, v kateri je pozval
savinjskega kmeta z besedami: »Vzemi
v roke lopato in bodi hmeljar …« Po
pravici ga imenujemo oče savinjskega

hmeljarstva. Njegova druga skrb so bili
vinogradi, v katere je nasadil odpornejše »amerikanske sorte«. Spodbujal
je sodobnejšo živinorejo, predvsem
konjerejo. V Žalcu je ustanovil Dirkarsko društvo, ki je vsako leto prirejalo
tekmo. Ob Savinji je zasadil vrbe, da bi
spodbudil vrborejo in pletarstvo kot
dodaten kmetov zaslužek. Ustanovil
je tudi tamburaško društvo, ki mu je
kupil tamburice, hkrati se je tudi sam
učil igrati. Da bi pripomogli k večjemu
gospodarskemu razcvetu Savinjske
doline, so žalski rodoljubi na pobudo
Janeza Hausenbichlerja leta 1881 ustanovili narodni denarni zavod Savinjska
posojilnica. Prizadeval si je, da danes
poteka savinjska železnica, ki je bila
zgrajena leta 1891, tik mimo žalskega
trga. Pri žalskem občinskem odboru
se je zavzel, da je prispeval zahtevano
vsoto za spremembo prvotnega načrta. Več kot trideset let je bil svetovalec
pri takratni trški občini Žalec ter njen
večletni župan in podpredsednik okrajnega celjskega zastopa. Več občin v
Savinjski dolini ga je v znak spoštovanja
razglasilo za častnega občana. Nenadna bolezen je prekinila njegovo plodno
življenje. Umrl je 11. aprila 1896 v Žalcu.
Ker je rad hodil v hribe, še posebno na
Mrzlico, so leta 1899 tam postavili Hausenbichlerjevo kočo v njegov spomin.
Razstava bo na ogled v času odprtosti
knjižnice do sredine oktobra.

Zgodilo se je ... / Intervju
Vranski poletni večeri - oživimo kulturno dediščino
V cerkvi sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu smo sredi septembra zaključili
že deveto sezono Vranskih poletnih
večerov, s katerimi želimo popestriti poletno dogajanje v naši občini. Klasična
glasba v cerkvah še posebej lepo zazveni in lahko rečemo, da nas je vsak koncert razveseljeval na drugačen način.
Veliko je bilo baročne glasbe, tako za vio-

lino kot za čembalo, violončelo, harfo,
klarinet in harmoniko. Vrhunska glasba v
izvedbi vrhunskih slovenskih izvajalcev,
ki nas med koncerti radi poučijo o avtorjih glasbe in značilnostih za posamezno
glasbeno obdobje. Ker pa vsak koncert
pospremi tudi sproščeno druženje obiskovalcev z glasbeniki, lahko rečemo, da
gre za kvalitetno preživet prosti čas, v

katerem se vedno nekaj novega naučimo in občutimo. Zato bomo prihodnje
leto praznično obleležili deseto sezono
večerov klasične glasbe v podružničnih
cerkvah in Schwentnerjevi hiši, saj s tem
obeležujemo tudi delo naših prednikov,
ki so nam zgradili te prelepe ambiente.
Suzana Felicijan Bratož
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»EGO JE LAHKO USODEN. ŠTEJEJO TREZNA GLAVA IN IZKUŠNJE.«
To sta le dve misli, ki ju lahko izluščimo iz tokratnega intervjuja. Ne veljata le za ravnanje v letalstvu, o katerem je pretežno tekla beseda. Držita na prenekaterem področju. Pogovarjala sem se s človekom, ki že dvajset let živi v naši sredi in
je eden izmed treh v Sloveniji, ki lahko rečejo, da imajo svoje
letališče. Dobesedno. Ko stopijo iz hiše, sedejo v letalo in z
lastnega dvorišča poletijo v svet. Izpolnil si je življenjski cilj –
leteti in uživati v pokoju. A kljub temu ostal z nogami trdno
na tleh, v zraku pa ga vodijo izkušnje, zanesljivo odločanje,
treznost ... Nesreča pa tako nikoli ne počiva. Nanj je prežala
v domači hiši. Odvzela mu je dve leti in pol letenja, prinesla
pa nov hobi, streljanje. Na Ranču pod krošnjo ogromnega
oreha in v neposredni bližini ribnika je svojo ljubezen do letalstva razkril Mitja Ribarič.
Je pogled na svet od zgoraj lepši?

Ni bilo letalstvo v prvem planu?

Seveda je, veliko lepši.

V aviaciji sem že petintrideset let.
Dlje časa sem iskal primerno parcelo ali objekt, da bi imel le vikend.
Bratranec mi je povedal za to parcelo. V njej sem že na prvi pogled videl uresničitev svojih želja in se po
tehtnem razmisleku odločil za nakup. V prvem planu sem imel, da se
preselim nekam, kjer mi bo lepo. Ne
v hribe, ker so tam težave z vremenom, nobene žoge ne moreš brcati.
Pred tem sem živel v bloku, bil sem
poln življenja, a tam nisem imel kaj
početi. Tu sem lahko spreminjal
stvari po svojem okusu in meri. Vedno rad kaj počnem in ne manjka mi
izzivov, a sem po nesreči moral le-te
prilagoditi. Septembra mineva dvajset let, odkar sem tu.

Od kod navdušenje za letenje? S prihodom v Prekopo ali že prej?
Ta ljubezen izhaja že iz šolskih let.
V osnovni šoli sem bil modelar. Ko
otrok vidi, da njegovo letalo leti,
želi tudi sam biti del tega. V gimnaziji sem se včlanil v aeroklub, kasneje med študijem nisem bil tako
aktiven. Ko sem se vrnil v Velenje,
sem nadaljeval in si po opravljenih
400 jadralnih in 150 motornih urah
kupil svoj avion. Z nakupom vikenda v Prekopi je želja do letenja in
svobode v zraku samo še rastla.
Razmišljal sem dolgoročno, da bom
tu nekoč letel in užival v pokoju. In
sedaj je res tako.

Domačijo oz. parcelo ste poimenovali Ranč, to napisali na streho hiše in
hangar, kar se na daleč vidi tako z zraka kot s ceste.
Razmišljal sem o celostni podobi,
tako da bi bilo ob imenu vsem ljudem jasno, kje je to in kaj se tam
počne. Beseda mora biti kratka in
z močnim sporočilom. Porodila se
mi je ideja z rančem. Poiskal sem g.
Mikija Mustra in ga prosil za izdelavo celostne podobe skupaj z zaščitnim znakom. Povezala sva ranč in
letalstvo, tako je nastala karikirana podoba krave in letala nad njo.
Izdelal mi je tudi karikature držav, v
katere sem poletel. Te kot nalepke
lepim na letalo, ko državo obletim.
Sedaj zaradi svoje starosti žal ne
ustvarja več, tako da bom moral za
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firajo. Na podlagi fotografij ocenimo
in točkujemo, ali so prave in v kolikšnem času so jih našli. Vedno sicer
razglasimo prva tri mesta, a bistvo
tekmovanja je druženje. Veselje jih
je spremljati, kako gredo drug za
drugim z motornim padalom v zrak,
ne vsi naenkrat in dogajanje traja
skozi ves dan. Oktobra bom organiziral srečanje ultralahkih pilotov.
To bo drugo srečanje. Na prvem je
bilo štirinajst udeležencev. Naredili
smo piknik. Lani zaradi moje nesreče
srečanja ni bilo. Sedaj sem v pokoju in
imam več časa za druženje s prijatelji.
Je razlika med letališči in vzletno-pristajalnimi stezami samo v
dolžini steze in infrastrukturi?
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karikature držav, v katere bom še
letel, poiskati nekoga drugega.
Ranč ste preuredili v mini letališče,
če se lahko tako izrazim, naredili
stezo. Od kdaj je steza?
Od leta 2004.
Nekje sem zasledila povezavo steze
z letnico 1999.
Takrat sem začel stezo delati. Da sem
vse naredil, uredil papirje … je trajalo nekaj let. Uradno je od leta 2004.
Za načrtovanje in preurejanje Ranča
sem si pomagal s prejšnjim avionom,
ki je bil takrat še parkiran v Velenju.
Na travnik sem pogrnil dve rjuhi na
razdalji sto metrov, ju slikal iz zraka in
tako dobil merilo, katerega sem potem uporabljal za načrtovanje.
Tu (pokaže k ribniku, op. a.) sem dreniral, ker je bilo veliko močvirje. V
ureditev ranča sem vložil ogromno
časa in denarja. Pri orehu in kaminu
je neke vrste vir vode, ki je bil prej
hudournik. Ob močnem deževju je
bil potok poln in je erodiral, zato je
nastala grapa. To sem presekal in zajel potok, cevi pa napeljal v dolino po
poti, kjer je prej tekla voda. Dobil sem
ravnino in ribnik. V ribnik sem naselil
krape. Kupil sem kar 5-kilogramske.
Sedaj jih je osem in vsak od njih tehta
več kot osem kilogramov.
Pri izdelavi steze ste verjetno morali upoštevati določene predpise. Je
trava ustrezna podlaga in kako visoka je lahko?
Predpisani sta dolžina in širina steze,
teren mora biti raven. Ni dovolj, da je
samo steza na ravnini, ampak mora
biti dovolj ravnine tudi ob strani.

Sprejeti so bili novi normativi, naslednje leto bo morala biti steza širša
kar za deset metrov. Prostora okrog
steze je še dovolj, a žal nisem lastnik
te zemlje, se pa z lastniki pogovarjam o spremembi kulture iz njive v
travnik in možnosti najema. Potem je
tu še država s svojimi GERK-i. Upam,
da se bomo lahko dogovorili in bom
nadaljeval z aviacijo, drugače bom
moral vse skupaj zapreti. Že sedaj
sem iskreno hvaležen sosedom,
družini Pečovnik, in se jim tudi na
tem mestu še enkrat zahvaljujem, da
mi omogočajo vzletanje in pristajanje, saj je samo moja parcela za stezo
prekratka.
S podlago je tako, da je asfalt boljši
kot trava, vendar bi bil to prevelik
poseg v naravo, pa o tem niti nisem
želel niti ni mogoče razmišljati. Uničili
bi čudovito okolje in naravo v njem.
Za tovrstno letenje je trava v redu
podlaga. Mora pa biti pokošena in ne
sme biti višja od pet do sedem centimetrov.
Verjetno obstajajo predpisi, katera
zračna vozila lahko na tovrstnih
stezah vzletajo in pristajajo?
Ultralahka letala, helikopterji, padala (pred mesecem so doskočili trije padalci z višine 2500 m), baloni,
žirokopterji, zmaji, motorna padala.
Vsako leto v septembru za prijatelje
organiziram »paramotorno srečanje«
(jadralna padala z motorjem). Kot
gostitelj naredim ruto, načrt leta in
določim štiri ali pet točk, ki jih morajo udeleženci iz zraka poiskati. Vsi
že imamo GPS-naprave, fotoaparate
na telefonih, zato od njih zahtevam,
da najdejo te točke in jih fotogra-

Ja, letališča imajo daljšo stezo.
Vzletišča so prilagojena ultralahkim
letalom, letališča večjim, zmogljivejšim letalom. Kakor je to zmogljivejše,
je težje, večjo in daljšo stezo potrebuje. Normativi so povsem drugačni. Tu
ne potrebujemo prisotnosti zdravnika, gasilcev …
Hangar ste postavili kasneje?
Leta 2005.
Da je pri vas res vse v znamenju letalstva, se vidi na vsakem koraku. Ne
samo steza, hangar, tudi v hiši ste
uredili letalsko sobo.
To imam od vsega začetka. Zaradi pomanjkanja prostora menjujem slike
na steni, stare dol, nove gor. Razstavljenih je osemdeset slik, trideset,
štirideset pa je že odstranjenih, saj
niso aktualne. Ko nekdo pride prvič
z letalom na Ranč, ga poslikam in namestim njegovo fotografijo. Nekateri
so tako zelo navdušeni nad tem, da
se že čez kakšen teden oglasijo in
»pošpegajo«, če je njihova slika že
obešena.
Vidim, da imate na Ranču tudi stolp.
Tako je, to je t. i. kontrolni stolp, ki
ima svojo zgodbo. Tu je stal velik
oreh, ki ga je hudo neurje pred leti
nagnilo. Zaradi bojazni, da se bo sam
nekontrolirano podrl, sem razmišljal,
da bi ga obžagal. Vprašanje je bilo
samo, do katere višine. Odločil sem
se za višino, s katere sedaj poganjajo veje. Hkrati sem si obljubil, če se
v dveh ali treh letih ne domislim, kaj
narediti z njim, ga požagam v celoti.
In seveda je padla ideja, da bi lahko
naredil kontrolni stolp, ki sodi k letališču. Bolj za hec kot zares. Na ta
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stolp sem nato obesil štiri senzorje za
ugotavljanje vremenske situacije in
kvalitete zraka. Merim hitrost in smer
vetra, temperaturo in količino vode.
Brezžična povezava merilnih naprav
z računalnikom v hiši mi tako pomaga
pri načrtovanju leta.
Kdo lahko postane letalec, če zanemarimo finančni vidik?
Normativi za usposobljenost pilota
se delijo v dve kategoriji. Ena je nacionalna kategorija, ki velja za ultralahka
letala; druga, višja kategorija, velja za
športno aviacijo, ki je poenotena znotraj EU in jo je izdala skupna evropska
letalska agencija EASA. Pri obeh kategorijah so se pogoji sedaj spremenili. Pri prvi bo potrebno zdravniško
spričevalo obnavljati na štiri leta, pri
drugi na dve, po petdesetem letu starosti na eno leto. Kriteriji za športno
letalstvo so nekoliko strožji. Če povem na kratko, pomembni so »dobro«
srce, vid, relativno dobra kondicija,
motorične sposobnosti, ravnotežje in
psihična ustreznost. Leti lahko vsaka
relativno zdrava oseba. Leteti lahko
začne pri šestnajstih letih in dokler
velja zdravniško spričevalo.
Pilot potrebuje vsaki dve leti
zdravniški pregled, kako pa je s preverjanjem ustreznosti letala?
Registracija, temu se reče podaljševanje plovnosti. Plovnost je potrebno
podaljšati enkrat letno. Z agencije za
letalstvo pride letalski inšpektor. Pregleda letalo in dokumente. Pregleda
predvsem dve stvari, dva resursa letala. Eno je resurs po naletu – pomeni, da morate nekatere stvari na letalu obnoviti na 50 ur, nekaj na 100,
200, 300 ur letenja in tako naprej. Nekaj pa je časovni resurs, ne glede na
to, koliko ur vi letite, ko preteče pet
let, morate določene stvari zamenjati, ker le-te s časom zastarajo. To so
pnevmatike, ki postanejo neprožne,
potem deli pri hidravliki in bencinu.
Pri slednjem je potrebno vsakih pet
let menjati kompletno inštalacijo in
tega ni malo. Seveda pa je to povezano tudi s precejšnjimi stroški. Trenutno smo v situaciji, da so letalske
frekvence preveč zasedene. Razdelke smo imeli na 25 kHz. Zaradi zasedenosti je mednarodna organizacija
to razdelila še na tretjine, se pravi na
8,3 kHz. Postaje, ki jih imamo v letalih, nimajo te razdelitve, kar pomeni,
da bo potrebno kupiti novo postajo, če boš hotel drugo leto opraviti

registracijo. Zopet dodaten strošek.
Včasih kdo misli, da bi dal nekaj evrov
za bencin in bi malo letel, a ne pomisli oz. ne ve, da letenje ni povezano
samo z gorivom, ampak je zadaj
precej vzdrževanja, obveznega zavarovanja, hangariranja in predvsem
zapletene birokracije. Tudi pilot ima
za vzdrževanje licence (dovoljenja,
vozniške po domače) letno precej
stroškov. Letni zdravniški pregledi,
vsaki dve leti preverjanje sposobnosti letenja s pooblaščenim inštruktorjem ipd. Vse to stane.

atmosferi. V aviaciji sta pomembna
čas in višina. Če letim horizontalno na
300 metrov, je drugačna kalkulacija
bencina kot na višini 3000 m.
Se poraba povečuje z višino?

Je, precej. Kot že rečeno, visoke
stroške predstavljajo vzdrževanje,
zavarovanje, prilagajanje zakonodaji,
gorivo, pristojbine na letališčih.

Ja, na preleteno razdaljo, ker je zrak
redkejši, propeler dela v prazno, več
bencina se porabi za manjše izgorevanje, motor potegne vase manj
kisika pri istem pretoku bencina. Z
višino gre vse na slabše. Zato so za
višino nad 4000 metrov primernejši
turbinski motorji, do te višine pa propelerski, batni. Vedno je potrebno
preučiti tudi vreme, kakšen bo veter;
če letim štiri ure v eno smer s hitrostjo 150 km/h in hitrostjo čelnega vetra
20 km/h, pomeni, da prispem na cilj
pol ure kasneje. V primeru hrbtnega
vetra bi bil pol ure hitrejši.

Prej ste omenili bencin. Govoriva o
bencinu, ki ga točimo v avtomobile?
Uporabljajo kerozin samo večja letala?

Pri pregledu letala morate biti pozorni na veliko stvari. Predvidevam,
da se držite nekega zaporedja, da res
pregledate vse.

Kerozin je prečiščena nafta. Tovrstna letala pa kurijo »avtomobilski«
bencin. Motor mojega letala je prirejen za 95-oktanski bencin. Starejša letala uporabljajo bencin 100LL. Razlika
je v oktanskem številu in v barvi. V
aviaciji so vsi bencini pobarvani, da se
ločijo in pri točenju že po barvi lahko
vidimo, če točimo pravega. Razlika v
številu oktanov pomeni, da letalo ne
klinka, da motor lepo teče.

Tako je. Ta proces imenujem predpoletni pregled. Opravimo ga s t. i.
»check listo«, nekakšen vozni red. Na
njem so navedene vse točke, ki jih je
potrebno pregledati. Opozarja, na kaj
vse moraš biti pozoren na posamezni
točki in v kakšnem stanju mora le-ta
biti. Ko je ta »check lista« pozitivna,
lahko rečeš, da je letalo pripravljeno. Vreme moraš že prej preveriti
in seveda aktivnosti na predvideni
ruti. V Sloveniji je zelo priporočljivo
preveriti okolico Počka pri Postojni,
kjer je vojaški vadbeni poligon in je
zračni prostor večkrat zaprt. Obstajajo utečene poti potovanja na zemlji (ceste), vodi in po zraku. Npr. tole
je »recommended route« (pokaže
modro črto na letalski karti Slovenije, op. a.) To je priporočljiva pot od
Avstrije do Portoroža. Ko se ti prijaviš
s planom leta kontroli letenja, vneseš
v plan tudi te točke, prav tako točke
javljanja in obletne točke.

Vse to pomeni, da je letalstvo drag
hobi.

Lahko izvajate lete ali kakšno dejavnost, da se vam stroški povrnejo?
Ne, ne smem izvajati nobene komercialne dejavnosti.
So vam znane cene letenja, kjer to
lahko izvajajo?
Ura letenja je okrog 150 in več evrov,
pol ure torej min. 75 evrov. Pri tovrstnih letalih se v pol ure vidi relativno
veliko, saj je letalo hitro, 200-220
km/h. Za primerjavo naj povem, da
sem od tu do Lesc v petindvajsetih
minutah, do Portoroža v petdesetih.
Ni večjega užitka, kar srce mi zaigra, če se izrazim malo poetično, ko
stopim ven in vidim krasno vreme ter
si rečem: »Danes gremo v Portorož.«
Kolikšno razdaljo lahko prevozite z
enim rezervoarjem?
V zraku sem lahko šest ur, če letim
med 180 in 200 km/h. Nikoli ne letiš
»na polno« ampak na 75 % moči. To
pomeni 850-900 kilometrov v mirni

V zraku ti kontrolor najprej javi preračunani standardni zračni tlak, da
lahko umeriš svoj višinomer na rutno
višino (ker višinomeri funkcionirajo na zračnem tlaku). Npr. nekdo iz
Avstrije bo imel zjutraj drugačen tlak
kot ob desetih, ko bo prišel do mene.
Vmes se je spremenilo vreme, bila
je kakšna fronta in njemu višinomer
kaže drugače. Če njemu kaže 2500
metrov in meni 2500 metrov, je on
lahko v resnici na višini 2300 metrov.
Zato kontrola reče: »Ti pojdi na 2300
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metrov, ti ostani na 2500.« Če sva
oba na 2300, lahko počiva skupaj. Oni
preračunajo zračni tlak na standardni
zračni tlak 1013 milibarov in sporočijo
vsem letalom, da je le-ta npr. 1021 mb
in vsi avioni v zraku nastavijo na to
vrednost. Tako imamo enak tlak in se
lahko razporedimo.
Res pred vsakim letom pogledate letalo?
Seveda, varnost je na prvem mestu.
Sam pravim tako, da v mislih letim
že en dan prej. Preštudiram celotno
ruto, kje bom letel, kaj bom počel.
Odločitev pa pade naslednji dan,
grem ali ne grem, ko se zložijo vsi
faktorji. Poleg statusa aviona želim
videti, kakšno je vreme. Ne samo ob
vzletu, ampak tudi ob vračanju. Oboje je pomembno.
Še tako pride do spremembe.
Tako je, zlasti poleti. Okoli Postojne
in predvsem v Alpah je lahko zjutraj
čudovito vreme, okrog treh se naredi nevihta. Potrebno je leteti okoli
nje, kar pomeni več časa v zraku, več
bencina. Za rutno letenje je potrebno
oddati plan leta, za Slovenijo pol ure
prej, za tujino eno uro prej.
To pomeni, če prečite prostor terminala?
Tudi drugače. Pogosto letim višje
kot 300 metrov nad tlemi, razen
kadar grem v Slovenj Gradec, Velenje, Celje. Plan leta vedno oddam
iz dveh razlogov. Prvič, da kontrola
leta ve, da sem v zraku. Drugo pa je,
če oddate plan leta in se nekaj časa
ne javite ali se vmes odločite, da
boste pristali na letališču in ne odpo-

kličete plana leta, po pol ure sprožijo iskalno akcijo. To pa je pomembno zaradi varnosti. Lahko se kaj
zgodi. Če je kaj hujšega, pravočasno
iskanje lahko reši življenje.
Plan leta javite telefonsko ali kako
drugače?
Običajno po telefonu, zadnje čase pa
po elektronski poti.
Ne prihaja do izkoriščanja, se piloti
držijo teh planov leta?
Ja, se. Zelo redki so primeri kršenja.
So sankcije, če ne prijavite leta?
Radarji vas verjetno hitro zaznajo?
Radarji me zaznajo tudi, ko sem na
tleh. Če se giblješ znotraj toleranc, ni
sankcionirano.
Kaj pa pri prekoračitvi?
Pri prekoračitvi bi kontrola to zaznala kot incident. Če bi to povzročilo
kakšno večjo stvar, sledi prijava letalskemu inšpektorju, ki preuči, če je
potrebna tudi prijava policiji. Če ni nič
hujšega, samo zabeležijo in le v primeru, da je pogosto isti kršitelj, izrečejo opozorilo ali sankcijo.
V letošnjem poletju je bilo tudi pri
nas kar precej letalskih nesreč.
Menite, da so bili vzroki zanje različni ali bi jih lahko povezali?
Ja, zadnje tri. V mislih imam zadnjo
v Ajdovščini, potem na poti iz Bovca. Ta je bila beg pred slabim vremenom. Vseeno je to povsem pilotova
napaka, ker ni dobro ocenil situacije.
Tudi pri nesrečnem letu iz Trsta proti Avstriji je po moji oceni pilot slabo ocenil meteorološko situacijo in

sposobnosti aviona. Letel je v oblak,
kjer se vršijo določeni procesi, pride
do zaledenitve krila, posledično do
preobremenitve konstrukcije, nevodljivosti. Po moje se jim je zgodilo prav to in so strmoglavili. Spet
krivda pilota. To lahko primerjamo s
prehodom za pešce, ki daje marsikaj
– prednost pred avtomobili, prost
prehod, varnost itd. Vendar če vidite,
da proti prehodu drvi avto s hitrostjo 60 do 80 km/h, ne boste skočili in
izzivali prednosti, ampak počakali. Ne
izzivate nesreče. Isto je tu. Če pogoji niso ustrezni, ne letite. Tudi če se
pripravljajo slabi pogoji, se odločite
za beg, preden vas zajamejo. Tudi v
tem primeru je potrebno razmisliti,
kam boste šli, koliko imate goriva, na
kateri višini boste leteli, na katero področje boste šli. Potrebne so trezna
glava in izkušnje.
Če povzamem, odločujoč je človeški
faktor. In hitre reakcije.
Hitro, zanesljivo odločanje in
treznost. Po statistiki je izredno malo
tehničnih napak, odpovedi motorja ali
česa drugega, ne da bi bilo povezano
s človeškim faktorjem. »Šlamparija«,
da so pozabili odpreti bencin ali so
slabo preračunali in jim ga je zmanjkalo. Povsem tehnična napaka je res
malo verjetna, ker je letalo tolikokrat
pregledano in servisirano. V osnovi
tudi konstrukcijsko, zaradi varnosti,
predimenzionirano. Na koncu je vedno odgovoren pilot.
Vam se je nesreča zgodila v domači
hiši, z letalom na srečo ne. Ste se v
zraku že znašli kdaj v kritični situaciji?
Dvakrat zagotovo, obakrat sem
pristal zunaj letališča. Prvič je odpovedal motor, pristal sem na travniku,
kjer je zdaj ogromno Gorenjevo skladišče. Ko sem letel z jadralnim letalom, se je za mano fronta zapirala,
začelo je deževati. V dežju pa se letalu karakteristike izredno poslabšajo, vodne kapljice se držijo kril, zato
je slabša aerodinamika in avion je težji. Jadralno letalo pa je na to izredno
občutljivo, tako sem moral pristati v
Zrečah na nogometnem igrišču.
Ste še vedno včlanjeni v aeroklub?
Sem član Aerokluba Velenje, to je
šaleški aeroklub.
Kaj pa savinjski?
Tam sem bil član. Potem so aktivnosti

Intervju
v klubu zamrle in posledično je prišlo
do osipa članstva.
Imate podatek, koliko ljubiteljskih
pilotov in klubov je v Sloveniji?
Privatnih letal je petsto. Zasledil sem
podatek, da je vseh pilotov ok. 1200, v
to številko so všteti tudi profesionalni. Na sto prebivalcev imamo največji
odstotek v Evropi. Letališč je dvanajst, ta so športna, komercialna
športno-jadralna in druga. Vzletišča
so namenjena manjšim klubom ali
posameznikom. Taki, ki stopimo
iz hiše in smo na svojem letališču,
smo v Sloveniji samo trije. Moje je
registrirano kot vzletišče oz. vzletno-pristajalna steza ohlapnih normativov za ljubiteljsko dejavnost. Ne
sme se izvajati komercialne dejavnosti, šolanje se lahko izvaja pod posebnimi pogoji, steza mora biti daljša in
še nekaj drugih dejavnikov.
Ko mi vidimo, da se nekdo približa
tlom in se spet dvigne, to pomeni, da
pristanek ne bi uspel in zato naredi
še en krog?
Ja, to je postopek neuspešnega
pristajanja oz. imitacije tega. Vendar
to, kar omenjate, je naš pozdrav, ki
ga imenujemo brisanje. »Nadlet« z
visoko hitrostjo na nizki višini. Pri
pristajanju privedeš letalo v minimalno hitrost in se počasi približuješ
tlom. Oceniti moraš, kje se dotakniti
tal, da se ustaviš na stezi. Če to točko
prevoziš, dodaš plin (pull over and
go around / gor in ponovi postopek)
in še enkrat ponoviš zadevo ali greš
zaradi nemogočih razmer pristat drugam.
Na kakšni višini letite, ko imamo
občutek, da »gre dimnik že z vami«?
Ne, ni bojazni, sem na višini 70-100
metrov. Res ni bojazni za objekte.
Bom pa povedal, zakaj tak let. Letim točno na osi steze, prvič zato,
da vidim, da na stezi ni nikogar oz.
da opozorim nase, če se kdo po cesti
približuje, in tretje, imam daljinca za
vrata hangarja. Tega stisnem med
postopkom pristajanja. V tem času se
mi vrata dvignejo in ko pristanem, se
kar zapeljem v hangar.
Kaj pa »akrobacije« za adrenalin, poskušate kdaj?
Akrobacij s tem letalom ne morem
delati. Izvajanje akrobacij nad naseljem je prepovedano in bila bi to-

talna neumnost, čeprav se je že
dogajalo, da so se res rušili dimniki.
Lahko pozdraviš nekoga na varni višini in bosta oba vesela. Vse ostalo je
izzivanje usode, lahko umreš, povzročiš požar. Res nima smisla in
trezne osebe tega ne počnejo. Na
letališču je nekaj drugega, tudi če se
kolesa dotaknejo tal, boš to čutil, ampak dvigneš letalo in varno poletiš.
V proceduri šolanja je proces »touch
and go«, ki ga vadiš s konfiguracijo
in hitrostjo za pristajanje. Če bi motorju vzeli moč, bi se letalo ustavilo
in pristalo, tako pa samo dodaš plin
in ponovno poletiš. Med šolanjem
treniraš vzletanje in pristajanje, vseh
»atrakcij« pač ne, ker inštruktor in
bencin staneta.
Res pa je, da piloti svoj karakter in
svoje obnašanje prenašajo tudi v
zrak. Poleg tega nekateri mislijo,
da lahko z denarjem kupijo vse. So
med njimi tudi že pokojni, ki so dan
ali dva pred usodno nesrečo dobili
dovoljenje. Mislijo, da je vse njihovo
in izzivajo usodo. Pa se ne izide vedno. Včasih je bilo drugače. Sam sem
v klubu trideset let in v tem času gre
čez nek proces vzgoje, ne moreš
vsak dan leteti, opazuješ druge, se
zvečer o tem pogovarjaš, izmenjuješ izkušnje, tega se počasi nalezeš.
Ko prideš sam v kakšno podobno
situacijo, se spomniš, kaj je nekdo
povedal in kako ob tem reagirati in to
ti pomaga. Ego je res lahko usoden.
Ste tudi inštruktor?
Ne, to pa nikoli nisem želel postati.
Ves čas omenjate, kako pomemben
dejavnik je vreme. Je letenje povezano z letnimi časi, se leti pozimi manj?
Dosti manj, je pa letenje pozimi dosti lepše. Ko je mirno, je res mirno,
čeprav je hladno. Res pa narava ni
tako zanimiva, ko je vse belo, ob
hudem mrazu so jezera zaledenela
in so medle barve. Letenje samo pa
je mirno. Letim lahko do višine snega
pet centimetrov. Če je več, je že problem, zlasti pri vzletu, ker morajo
kolesa odrivati sneg, kar pomeni
dodatno energijo in daljšo vzletno
stezo. Pri pristajanju v snegu pa je
večja hipna obremenitev kot pri uporu visoke trave in te vleče na nos,
skratka trpi konstrukcija.
Katere so še prednosti »lastnega letališča«?

No, povedati moram, da mi je v največje veselje, da od tu lahko letim
po vsej Evropi. Slovenija je v šengenskem območju, ni mi potrebno več na
Brnik ali v Maribor, da javim carino.
Od tu sem letel že direktno v Švico,
Avstrijo, Nemčijo …
Je let v Švico še vedno vaš »labodji
spev«?
Še, še vedno. Pri tem poletu so se
v dveh dneh poklopile vse zadeve,
vključno s fantastičnim vremenom.
Let nad slovenskimi, avstrijskimi in
švicarskimi Alpami na višini 14.500
čevljev (4300 metrov nadmorske
višine) je bil res nekaj fantastičnega. Narava se mi je takrat oddolžila
za ves moj trud, vložen v letalstvo
in letenje. Naslednje leto načrtujem
let v Španijo. Sem že začel s pripravami, potrebno bo še kupiti novo
postajo, programski paket, pripraviti rute …
Kako pa je z letalom, npr. vi ostanete na destinaciji en teden,
plačate parkirnino kot za avtomobil ali kako?
Ja, tako. Vzemiva za primer Portorož. Ko pristanete, plačate (lending/pristanek) sedemnajst evrov,
to je cena od ponedeljka do petka.
Če »lengerirate« (privez letala),
stane pet evrov na noč. S tem je avion tudi zavarovan. Če se bliža neurje, ga dodatno zategnejo.
Privez/parkirnina je cenejša kot za
avtomobil, sploh v teh obmorskih
destinacijah?
Ja, vam povem, da je aviacija za lete
nekako do Portoroža primerljiva s
srednje dobrim avtomobilom. En
BMW kuri 7 do 8 l/100 km. V Portorož pride v dveh urah in pol, jaz v
petinpetdesetih minutah. Pokurim
dvajset litrov bencina na uro, prav
tako on v dveh urah in pol. On se
vozi po avtocesti, jaz po zraku.
Ves živčen.
Ja, še živčen povrhu, jaz imam lep
razgled, uživam. Z letalom grem
tudi na dopust. Letos sem bil na
otoku Unije. Divji otok z letališčem.
»Robinson Crusoe varianta.« Prava
tihomorska idila: palme, letalska
steza čisto ob morju na višini dveh
metrov, majhna ribiška vas, krasna
obala, kristalno morje. Primarni turizem, mir, mir in še enkrat mir.
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Intervju
Ukvarjate pa se še z enim hobijem?
(Začuden pogled.)
Streljanje.
Ja, ja, streljam. Pa niti nisem tako
slab.
Kako pa ste začeli s to dejavnostjo?
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Po poškodbi. Gre za športno streljanje z zračno puško. Meni se mora
vedno nekaj dogajati, vedno nekaj
počnem – v tehničnem smislu, da se
lotevam inovacij ali da me nekaj angažira dnevno. Ob tem iščem neke
merljive rezultate, da vidim, ali napredujem ali ne. Tudi nek cilj. Iskal
sem nekaj, kar bi lahko zapolnilo moj
dan kljub hendikepiranosti. Ugotovil sem, da bi bilo športno streljanje
tisto pravo. Je tekmovalno, organizirano na nivoju države. V hangarju
imam pogoje za lastno strelišče. Lahko treniram doma in v klubu. Pred

tekmo dvakrat dnevno, drugače
trikrat, štirikrat tedensko, da vzdržujem kondicijo. Cilj je biti vedno boljši.
Osebni rekord imam 391 krogov od
400 strelov, kar je za amaterja, kar
sem, zelo dobro povprečje.
Pri letenju vas hendikepiranost ne
ovira?
Ne.
Koliko časa niste leteli?
Dve leti in pol.
Za konec povejte še, kako pa ste povezani z »batmanom«?
To je bil velik zmaj, katerega sem
naredil sam. Kadar pri meni piha jugozahodnik, piha dalj časa in nastanejo
pogoji za spuščanje zmaja. Tako sem
»batmana« spustil v zrak, ga na zemlji
privezal za drog (vetrovna vreča, vidna s ceste in iz zraka) in zmaj je lahko ure in ure visel v zraku. Januarja

mi ga je veter odnesel daleč stran v
gozd. Ker gozd ni bil olistan, je bila
verjetnost, da ga bom našel, velika.
Iskat sem ga šel z letalom. V predelu
gozda, kjer bi se lahko nahajal, sem
le-tega razdelil v pasove, kot zgleda pri oranju. Tako sem letel po teh
pasovih in teren podrobno pregledal.
Ko sem zmaja opazil na tleh v gozdu,
sem nad njim naredil dva kroga in
stisnil na GPS-napravo, da sem dobil
točko. Doma sem se usedel v avto, na
GPS-u pritisnil to točko in tipko »go
to/pojdi« in GPS me je pripeljal točno
do zmaja. Naslednjič sem ga spustil
še višje, na tristo metrov, in ko je res
pihalo, se je vrvica spet utrgala in ga
je odneslo. Imel je deltasto krilo in je
lahko dejansko jadral. In odjadral je
daleč. Ker je res močno pihalo, ga niti
nisem šel iskat, ker sem vedel, da ga
je odneslo predaleč, da bi ga našel.
Tanja Goropevšek

Planinski dom na Čreti – razpis za najemnika

Planinski dom na Čreti – razpis za najemnik
Planinsko društvo Vransko objavlja razpis za
najemnika Planinskega doma na Čreti, in sicer za
obdobje od 1. decembra 2016 dalje. Pisne prijave
se zbirajo do 30. oktobra 2016. Več informacij na
Planinsko
Vransko objavlja
društveni
spletni društvo
strani:

razpis
najemnika
Planinskega doma na Čreti, in sice
http://www.planinsko-drustvo-vransko.si/
obdobje od 1. decembra
2016 dalje. Pisne prij
ali
se zbirajo
do 30. oktobra 2016. Več informaci
041 818 816 (predsednik PD Vransko)
društveni spletni strani:
http://www.planinsko-drustvo-vransko.si/
ali
041 818 816 (predsednik PD Vransko)

Knjižnična stran

V OKTOBRU NAPOVEDUJEMO:
•
•
•
•

četrtek, 6. oktober, ob 16. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec:
KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE, srečanje stanovalcev Našega doma, Doma
Nine Pokorn Grmovje ter Doma upokojencev Polzela
petek, 7. oktober 2016, ob 18.30 uri v OK Vransko: KAM PO POMOČ, KO NE SLIŠIM VEČ ... predavanje
članov Društva gluhih in naglušnih Celje
torek, 18. oktober 2016, ob 18. uri: PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM
PRVOŠOLCI NA OBISKU, po dogovoru
Vabljeni!

NOVO!
Od sedaj naprej vam v naši knjižnici nudimo tudi barvno A3-kopiranje in tiskanje.

ZGODILO SE JE ...
PO PRAVLJICI DIŠI … začetek nove sezone pravljičnih druženj v knjižnici
Novo sezono pravljičnih druženj smo pričeli z nostalgijo po počitnicah, bučanju valov, vonju borovcev, nabiranju
školjk … Gospa Darja Cekin nam je prebrala zgodbico v verzih o prijaznem morskem psu Antonu. Izvedeli smo, da
»morski pes je riba huda, zgrize vsako stvar brez truda, če vidimo ga, pobledimo, iz morja vsi takoj zbežimo. A niso
morski psi vsi hudi, kakšen je prijazen tudi. Tak je morski pes Anton, ki celih sedem tehta ton.« In ker se nam je silak
Anton takoj prikupil, smo si ga izdelali tudi za domov. Poglejte nas, neustrašne pomorščake!

Knjižne novosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Soderberg, A.: Andaluzijski prijatelj
Kasiki, S.: V pekel in nazaj
Matičič, D.: Geografija na maturi 2017
Welfonder, S. E.: Hudič v kiltu
Kovačevič B., M.: Lov na čarovnice in druge zgodbe
Cuxart, B.: Modeliranje živali iz treh osnovnih oblik
Curtis, S.: Naravna lepota
Remec B. (ur.): Podeželske sladice

•
•
•
•
•
•
•

Velikonja, I.: Taša
Klevišar, M.: V dom – zakaj pa ne?
Pavliha, B.: Zgodovina na maturi 2017
Kocjan A., D.: Zrnate stročnice
Galimberti, U.: O ljubezni
Kovačič, L.: Kristalni čas
Pöppelmann, C.: Najmogočnejši vladarji
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ZKTŠ

T: 703 12 10 | M: 041 919 829 | www.zkts-vransko.si | zkts.vransko@siol.net | zkts-vransko@gmail.com

ABONMA 2016/2016
OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 15. oktober 2016, ob 10.00

sobota, 22. oktober 2016, ob 19.30

KOSMATA ŽABA

POROČIL SE BOM S SVOJO ŽENO

Otroška dramska skupina Vandotki
pri KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora

Kulturno društvo Gorenje

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti
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komedija

Cena: 8 evrov/odrasli, 5 evrov/otroci
Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO

ZKTŠ Vransko in plesna šola
Plesni mojster vabita na
TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV.
Tečaj bo potekal
ob ponedeljkih ob 20.00
v Športni dvorani Vransko
(plesna dvorana) in bo obsegal
8 vaj po 75 minut.
Cena je 40 eur/osebo. Pričnemo 10. 10. 2016.
Prijave in informacije na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749.

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 30. SEPTEMBER 2016

Številka 59/2016

VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi
območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1,
334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa
2. SKLEP o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč
s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter
3/3 k.o. Prekopa
3. LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2017
4. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2017
5. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2016
6. SKLEP o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o.
Tešova
7. SKLEP o podaljšanju trase obnove LC 490124 Ropasija Vransko
8. SKLEP o sofinanciranju obnove cestnega priključka do
Gasilskega doma Tešova

AKTI
1. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi
območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1,
334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi
območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc.
št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter
3/3 k.o. Prekopa
1. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o dopustni širitvi območja
stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1,
333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave
občine Vransko št. 29/13).
2. člen

9. SKLEP o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361
Grabnar – Tešova

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

10. SKLEP o sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na
območju naselja Tešova

Številka: 3500-01/2016-01-4
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPISI
11. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje
1. 11. 2016 do 15. 3. 2017

ZAPISNIKI
12. ZAPISNIK 12. redne seje občinskega sveta

OBVESTILA
13. OBVESTILO o javni obravnavi dopolnjenega osnutka
OPPN za del območja z oznako VR13-1h/SS8 – Dolinšek

1|S tr a n

2. Sklep o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč
s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter
3/3 k.o. Prekopa
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu
zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5,
k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa
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Številka 59/2016 – 30. 9. 2016

URADNE OBJAVE Občine Vransko

1. člen

1.

08016 Vzdrževanje spominskih,
sakralnih objektov

5000,00 €

2.

08031 Obnova cerkev sv. Mihaela

12.000,00 €

3.

08004 Medobčinska splošna
knjižnica Žalec

37.800,00 €

2. člen

4.

08028 Ljubiteljska kultura

7000,00 €

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

5.

08032 Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, OI Žalec

400,00 €

6.

08005 Investicijsko vzdrževanje
Kulturnega doma Vransko

1200,00 €

S tem sklepom se razveljavi Sklep o Spremembi sklepa o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s
parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3
k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko št. 33/13).

Številka: 3500-01/2016-01-5
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

16 3. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2017
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in
46/2015), je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

LETNI PROGRAM
kulture v Občini Vransko za leto 2017
1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2017 opredeljuje
redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Vransko za leto 2017 so sredstva za kulturo
namenjena za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij,
– sofinanciranje javnih zavodov,
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev
občinskega pomena,
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za
kulturno dejavnost.
3.
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa
kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
-dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne
delavnice) kulturnih društev in drugih neprofitnih
organizacij,
- knjižnična in muzejska dejavnost,
- gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi
abonmajskih predstav,
-OI JSKD RS Žalec,
- mediji in avdiovizualna kultura,
- prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni
praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski praznik,
dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …),
-varovanje in obnova kulturne dediščine,
-vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 113.117,00 €
kot sledi:

7.
8.

08033 Gasilski muzej Vransko,
najemnine in zakupnine za poslovne
objekte (PGD Prekopa)
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči
transferi v javne zavode – del

5040,00 €
26.000,00 €

9.

09004 OŠ Vransko, tekoči transferi v
javne zavode - del

3690,00 €

10.

08020 Prireditve ob državnih
praznikih

6220,00 €

11.

080021 Ostale občinske prireditve

8767,00 €

Skupaj: 113.117,00 €
4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti
in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture pod zaporedno
številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na
razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz
drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na
podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo.
Številka: 4302-04/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Letni program športa v občini Vransko za leto 2017
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) in 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) je
občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne 20. 9. 2016
sprejel

LETNI PROGRAM
športa v občini Vransko za leto 2017
Občina Vransko bo v letu 2017, na podlagi sprejetega
proračuna, namenila skupaj 85.339,80 EUR za izvedbo letnega
programa športa v občini Vransko.
Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru
proračunskih postavk namenila za naslednje namene:
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni višini
3.150,00 EUR.
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja
zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in športni
dvorani. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov košnje
trave, namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in za
intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in
napravah.
2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ Osnovna
šola Vransko -Tabor 4.016,25 EUR.
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati
sonček in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo neposredno na
podlagi sprejetega proračuna in podpisane letne pogodbe.
3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini
33.799,50 EUR.
Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega javnega
razpisa namenjala za dejavnost in nakup opreme športnih
društev in klubov ter za druge izvajalce športnih programov v
občini, ki lahko na javnem razpisu kandidirajo na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Vransko (Uradni list RS, št. 14/10). Na podlagi javnega razpisa
se bo v let 2017 financirala naslednja vsebina športnih
programov:
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- šport starejših,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
- organizacija športnih prireditev,
- vzdrževanje športnih objektov.
Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na
podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni sistem, ki je
sestavni del pravilnika. Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan sklenil pogodbe, ki bodo natančno opredeljevale
namensko porabo proračunskih sredstev.
4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške Športne
dvorane Vransko za izvajanje športnih programov, šolskih
in izven šolskih športnih aktivnosti v skupni višini 35.449,05
EUR in sicer za naslednje namene:
- 28.834,05 EUR za plače upravitelja in rediteljev v športni
dvorani
Vransko,
- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov športne
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve,
pregledi športne in ostale opreme v dvorani).

Številka 59/2016 – 30. 9. 2016
- 6.825,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni dvorani
Vransko,
- 1.365,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih
površinah.
Številka: 4302-03/2016-08
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja
premoženjem Občine Vransko za leto 2016

s

stvarnim

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) in 8. in 13 člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave
Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16) je Občinski svet
Občine Vransko na 13. redni seji dne 20. 9. 2016 sprejel
naslednjo

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko
za leto 2016
1. člen
Dopolni se letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2016, sprejet na 9. redni seji občinskega sveta
Občine Vransko dne 8. 12. 2015 tako, da se dopolni tč. 1 pridobivanje nepremičnega premoženja - kot sledi:
Doda se nova točka 6::
6.

Kmetijsko
zemljišče del lokalne
ceste
Vransko Ropasija

120/4,
k.o. Tešova

990 m2

4.950,00
€

Občina
potrebuje
zemljišče

2. člen
Ostale
določbe
načrta
razpolaganja
premoženjem ostanejo nespremenjene.

z

nepremičnim

3. člen
Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Vransko.
Številka: 478/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 735,00 EUR.
Planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2017 so
namenjena pokritju stroškov drugega splošnega materiala in
storitev, ki niso opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet
javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče natančneje
definirati.
6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za naslednje
namene:
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6. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o.
Tešova
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012,
46/15 in 54/16) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji
dne 20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
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Številka 59/2016 – 30. 9. 2016

URADNE OBJAVE Občine Vransko

I.

2. člen

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 818/3,
(ID 6619027) k.o. 1011 Tešova, v izmeri 126 m².

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

II.
Lastninska pravica iz točke I. preneha imeti značaj javnega
dobra in postane last Občine Vransko, Vransko 59, 33035
Vransko, matična številka 1357778000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Vransko.
Številka: 7113-8/2016-04
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

18
7. Sklep o podaljšanju trase obnove LC 490124 Ropasija Vransko
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o podaljšanju trase obnove LC 490124
Ropasija - Vransko
1. člen
Sprejme se Sklep o podaljšanju trase obnove LC 490124
Ropasija - Vransko v dolžini cca 200 m.

Številka: 0321/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

9. Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361 Grabnar
– Tešova
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361
Grabnar–Tešova
1. člen
Sprejme se Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361
Grabnar – Tešova v vrednosti cca 6.500 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 0321/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 0321/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

8. Sklep o sofinanciranju obnove cestnega priključka do
Gasilskega doma Tešova
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju obnove cestnega priključka do
Gasilskega doma Tešova
1. člen
Sprejme se Sklep o sofinanciranju obnove cestnega priključka
do Gasilskega doma Tešova v vrednosti cca 1.900€.

10. Sklep o sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na
območju naselja Tešova
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na
območju naselja Tešova
1. člen
Za območje naselja Tešova se sprejme Sklep o sofinanciranju
izgradnje hišnih priključkov – Gotar Franc, Pečovnik Drago,
Orehovec Romana, Pikl Alojz, Vadlan Pavel in Čvan Milan v
skupni vrednosti cca 10.000€.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 0321/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 59/2016 – 30. 9. 2016
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RAZPI SI
11. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje 1.
11. 2016 do 15. 3. 2017
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2016
(Uradne objave Občine Vransko, št. 52/15) in Pravilnika o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja
cest) na območju občine Vransko za obdobje
1. 11. 2016 do 15. 3. 2017
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna dokumentacija
sta objavljena na spletni strani občine Vransko (www.vransko.si)
in na oglasni deski Občine Vransko.
Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske službe
do 20. 10. 2016 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Vransko, 30. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
12. Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
12. redne seje občinskega sveta
ki je bila v torek, 21.6.2016, 20. uri v dvorani Inovacijskega
centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.
• Ugotovitev
zapisniku)

prisotnosti

(lista

prisotnosti

priložena

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Vid
Križnik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Sonja Cencelj in
Alenka Lebeničnik (od 20.13)
- odsotni člani Občinskega sveta: Ervin Pepel
- ostali prisotni:
- Simbio d.o.o, Romana Kolenc
- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Matjaž Zakonjšek
- Energetika Projekt d.o.o., Marko Krajnc
- URBIS d.o.o., Rajko Sterguljc
- občinska uprava:
- Franc Sušnik župan, Marija Jerman in Mateja Godler
- opravičeno odsotni:
- Zavod sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 9 članov občinskega sveta. Ob 20.13 se je pridružila še
svetnica Alenka Lebeničnik.
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda 12. redne seje
Občinskega sveta Občina Vransko in sicer tako, da se na dnevni
red uvrstita novi točki, kot sledi:
- za predlagano točko 3 Zaključni račun Občine Vransko za leto
2015 – obravnava in sprejem, se uvrsti nova dodatna točka 4, ki
se glasi: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja RE06-3-Ferme
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- za predlagano točko 8 Dopolnitev letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem občine Vransko za leto 2016, se uvrsti
nova dodatna točka 9, ki se glasi: Obravnava prošnje za
sofinanciranje zamenjave čistilne naprave na planinski koči
na Čreti.
Dosedanje točke 4, 5, 6, 7, 8 in 9 se ustrezno preštevilčijo.
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, zato
je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 9 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 147
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 12.
redne seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 19.4.2016
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2015 – obravnava
in sprejem
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja RE06-3-Ferme
5. Obravnava in odločanje o predlogih izvajalca obvezne
gospodarske javne službe Simbio d.o.o. Celje za izdajo
soglasja k oblikovanju cen storitev po predloženih
elaboratih za:
• obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
6. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2015
7. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015
za storitev POMOČ NA DOMU
8. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe Energetike Projekt d.o.o.
9. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem občine Vransko za leto 2016
10. Obravnava prošnje za sofinanciranje zamenjave čistilne
naprave na planinski koči na Čreti
11. Razno
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 19.4.2016
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. Sledilo je
glasovanje za potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega
sveta Občine Vransko z dne 19.4.2016: 9 glasov ZA, 0 glasov
PROTI. Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 148
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 11. redne seje
Občinskega sveta z dne 19.4.2016 v predloženem besedilu.
Po obravnavi 1. točke dnevnega reda in sprejetju sklepa št. 148,
se je pridružila še svetnica Alenka Lebeničnik, tako je bilo od 20
ure in 13 minut prisotnih 10 članov občinskega sveta Občine
Vransko.
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov:
a) Monika Ferme je bila s strani občanke opozorjena na slabo
stanje dela ceste JP 992 671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor, zato
jo je zanimalo kdaj je možna sanacija omenjene ceste,
problematični pa so tudi odseki cest v Zaplanini, pri novo
postavljeni zaščitni ograji, pri stanovanjskem objektu Doberšek
in pri stanovanjskem objektu Dežman.
Župan je odgovoril, da je del ceste JP 992 671 Ločica-ZahomceDol-Tabor makadamski in je verjetno po zadnjem neurju v
slabšem stanju, koncesionar si bo zadevo pogledal in ustrezno
uredil. Pri stanovanjskem objektu Dežman pa gre za plaz, za
katerega je že pripravljena dokumentacija, bil je uvrščen tudi
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med prioritete za sanacijo, ki so bile posredovane na
ministrstvo.

Ad3 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2015 –
obravnava in sprejem

b) Anica Jagodič:

Župan je podal uvodno obrazložitev in za dodatno obrazložitev
predal besedo Mihaeli Zupančič, nato je odprl razpravo v kateri
je sodeloval svetnik Jože Matko in opomnil da je pri uvodnem
zapisu Zaključnega računa Občine Vransko za leto 2015 prišlo
do napake, namesto Občine Vransko je bila zapisana Občina
Tabor. Mihaela Zupančič je povedala, da se bo zapis ustrezno
popravil. Sledilo je glasovanje o Zaključnem računu Občine
Vransko za leto 2015: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Župan je
ugotovil, da je bil sprejet:

- Kakšna je možnost omejitve hitrosti prometa na JP 992 801
Prekopa-Blate-Podlog pri kmetiji Dolenc, Prekopa 1, glede na
njihovo dejavnost pravijo, da je na tej relaciji cestni promet
preveč hiter, kar predstavlja nevarnost za njihove stranke?
Župan je odgovoril, da na tej relaciji poteka javna pot in ne
poligon za ježo, s prometnimi znaki je hitrost na tem odseku
ceste že omejena, se bo pa zaradi novo nastalih stanovanjskih
gradenj v občini Tabor, do katerih je dostop po tem cestišču,
frekvenca prometa najbrž še povečala.
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-V zvezi s čiščenjem vodotoka Kisovec, je ga. Jagodič podala še
predlog občanke gospe Čvan stanujoče Prekopa 3, da bi gospa
v primeru, da občina zagotovi stroje za čiščenje vodotoka in
deponijo za odlaganje odvečnega materiala, ona zagotovila
odvoz materiala s traktorji?
Župan je odgovoril, da je bila vloga, ki jo je gospa Čvan podala
in s katero so bili seznanjeni svetniki na 8. redni seji občinskega
sveta dne 27.10.2015, dne 5.11.2015 odstopljena na Min. za
okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, Sektor območja Savinje,
Celje. Dne 12.2.2015 smo od pristojnega urada prejeli na sedež
občine Vransko njihov odgovor, s katerim so bili seznanjeni člani
občinskega sveta. Glede rešitve problematike se mora najprej
sestati vaški svet in odločiti o zadevi. Čiščenje je obveznost
obrežnih lastnikov, v določenem delu je to tudi občina Vransko in
zato bi se ta del lahko uredil, nikakor pa ne more občina
zagotoviti deponije za material saj uradne deponije občina nima.
c) Jože Matko
- Kaj se dogaja v zvezi z razpisi za obnovo cest v občini?
Župan je odgovoril, da se je pogodba za obnovo LC 490 124
Ropasija-Vransko, III. faza že podpisala, potrebno je izbrati še
izvajalca, z deli pa se naj bi pričelo nekje v avgustu.
č) Ksenija Rovan Krivec
- Kdaj se bo pričelo z deli za izgradnjo kanalizacije na območju v
Brodeh?
Župan je odgovoril, da je občina že usklajena z novimi lastniki,
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. je investicijo prevzelo,
projekti se naj bi že zaključevali, tako, da bi morali z deli pričeti
kmalu, možnost priklopa pa naj bi bila v septembru 2016.
- Ali se lahko glede na dopis Direkcije za ceste v zvezi s sanacijo
dveh mostov na regionalni cesti R2-447 v naselju Brode, ki smo
ga prejeli v vednost, pričakujejo s strani občine še kakšne
aktivnosti, saj je na tej lokaciji regionalna cesta močno
obremenjena sploh v času zaprtja avtoceste?
Župan je odgovoril, da je bila zadnja pobuda glede zgoraj
omenjene problematike poslana na DRSC, zato je bil s strani
pristojnega urada opravljen tudi terenski ogled, katerega
zapisnik je bil članom občinskega sveta in članom Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi posredovan.
d) Sonja Cencelj
- Kako daleč je sanacija ceste oziroma ovinka na LC 490 112
Prapreče-Lipa?
Župan je odgovoril, da je projekt izdelan in poslan v Ljubljano na
pristojno ministrstvo, treba je počakati na odgovor. Odobren pa
je projekt, ki je bil oddan pod prvo prioriteto, ki je v razpisu to je
sanacija ceste in struge na JP 916022 Čeplje - AMZS poligon.

Sklep št. 149
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun
Občine Vransko za leto 2015 v predloženem besedilu.
Ad4 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja RE06-3-Ferme
Župan je predal besedo Rajku Sterguljcu, predstavniku podjetja
Urbis d.o.o., ki je pripravljalo ustrezno dokumentacijo za sprejem
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja RE06-3-Ferme. Po podani obrazložitvi je župan odprl
razpravo v kateri je sodeloval svetnik Jože Matko. Sledilo je
glasovanje o sprejemu
Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja RE06-3-Ferme: 10 glasov
ZA, 0 glasov PROTI. Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 150
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3Ferme v predloženem besedilu.
Ad5 Obravnava in odločanje o predlogih izvajalca obvezne
gospodarske javne službe Simbio d.o.o. Celje za izdajo
soglasja k oblikovanju cen storitev po predloženih
elaboratih za:
• obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
Župan je predal besedo predstavnici podjetja SIMBIO d.o.o.
Romani Kolenc, ki je podala obširno obrazložitev, nato je odprl
razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o
predlogih sklepov kot sledi:
1. Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 10 glasov
ZA, 0 glasov PROTI. Župan je ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 151
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v vrednosti
0,06972EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
- cena storitve 0,03948 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje.
2. Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Župan je
ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 152
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov v vrednosti 0,08703 EUR/kg, od tega
je:
- cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
- cena storitve 0,06111 EUR/kg,
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cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje
ter k ceni gospodarske javne služne obdelave
biorazgradljivih odpadkov v vrednosti 0,08613EUR/kg, od
tega je:
- cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg
- cena storitve 0,03542 EUR/kg,
cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje.
Ad6 Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2015
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o. Matjažu Zakonjšku, ki je podal obrazložitev,
nato je župan še sam dodal nekaj besed in odprl razpravo v
kateri sta sodelovala svetnika Vid Križnik in Ksenija Rovan
Krivec. Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom
JKP d. o. o. Žalec za l. 2015: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 153
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za
leto 2015 v predloženem besedilu.
Ad7 Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto
2015 za storitev POMOČ NA DOMU
Župan je uvodoma povedal, da je predstavnica Zavoda sv.
Rafaela Vransko Mojca Hrastnik opravičila svojo prisotnost na
12. redni seji Občinskega sveta Občine Vransko, zato je sam
podal obrazložitev, nato je odprl razprav v kateri ni nihče
sodeloval. Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Poročilom o delu
Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015 za storitev POMOČ
NA DOMU: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Župan je ugotovil, da
je bil sprejet:
Sklep št. 154
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom o
delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015 za storitev
POMOČ NA DOMU v predloženem besedilu.
Ad8 Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe Energetike Projekt d.o.o.
Župan je predal besedo predstavniku podjetja Energetika Projekt
d.o.o. Marku Krajncu, ki je podal obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.. Sledilo je glasovanje o
seznanitvi s Poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe Energetike Projekt d.o.o.: 10 glasov ZA, 0 glasov
PROTI. Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 155
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom o
poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
Energetike Projekt d.o.o. v predloženem besedilu.
Ad9 Dopolnitev letnega načrta ravnanja
premoženjem občine Vransko za leto 2016

s

stvarnim

Obrazložitev sta podala župan in Marija Jerman. Po zaključeni
obrazložitvi je župan odprl razpravo, v kateri je sodelovala
svetnica Alenka Lebeničnik. Sledilo je glasovanje o potrditvi
dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
občine Vransko za leto 2016: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 156
Občinski svet Občine Vransko potrdi Dopolnitev letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Vransko za
leto 2016 v predloženem besedilu.

Ad10 Obravnava prošnje za sofinanciranje zamenjave
čistilne naprave na planinski koči Čreti
Župan je poda obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodelovala svetnica Ksenija Rovan Krivec. Sledilo je glasovanje
o predlogu sklepa za sofinanciranje zamenjave čistilne naprave
na planinski koči Čreti, (vloga Planinskega društva Vransko): 10
glasov ZA, 0 glasov PROTI. Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 157
Občinski svet Občine Vransko je potrdil, da se Planinskemu
društvu Vransko za zamenjavo obstoječe čistilne naprave
na planinski koči na Čreti, nameni 60% sredstev od
ponudbene vrednosti 4.323,07€ z DDV (ponudba Roto
Slovenije, Gorička 150, Černelavci, Murska Sobota), kar
znaša 2.593,54€.
Ad11 Razno
Župan je povabil člane Občinskega sveta Občine Vransko na
prireditve, ki bodo v Občine Vransko potekale v mesecu juniju.
Svetnico Ksenijo Rovan Krivec je zanimalo, če je bo v času
prireditve Vransko SUMMER NIGHT povečan nadzor policije
zaradi povečanja vlomov in drugih tatvin na področju občine
Vransko. Župan je odgovoril, da je bila s strani Upravne enote
Žalec zahtevana povečano varovanje same prireditve, policija pa
v tema času tako izvaja poostren nadzor.
Seja je bila zaključena ob 21.25.
Številka: 0320/2016
Vransko, 21. 6. 2016
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
13. Obvestilo o javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN
za del območja z oznako VR13-1h/SS8 - Dolinšek
Od 3. 10. 2016 do 3. 11. 2016 bo v poslovnem času Občinske
uprave v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, potekala 30dnevna javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za del
območja z oznako VR13-1h/SS8 – Dolinšek.
V okviru javne obravnave bo dne 19. 10. 2016, ob 16. uri v
predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a,
organizirana tudi javna razprava.
Vabimo vas, da v času javne obravnave pripombe oz. predloge
na dopolnjen osnutek posredujete na enega od naslednjih
načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine
Vransko;
- osebno na zapisnik na javni razpravi dne 19. 10. 2016:
- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z
navedbo zadeve »OPPN Dolinšek«,
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Številka: 35058-01/2016
Vransko, 30. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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ŠPORTNI DAN UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA
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V četrtek, 15. septembra, smo na Osnovni šoli Vransko-Tabor organizirali
prvi športni dan za učence od prvega
do tretjega razreda centralne šole. Ta
dan so učenci spoznali različne športe.
Spoznali so košarko, ki so jim jo predstavili člani domačega košarkarskega
kluba Vrani Vransko. Spoznali so se z
nogometom, judom, atletiko in nekateri tudi z osnovami odbojke. Prav vsi
učenci so pokazali svoje znanje v ponujenih disciplinah. Potrudili so se po
svojih zmožnostih in sposobnostih. Ob
koncu športnega dne so bili zadovoljni in nasmejani prav vsi obrazi naših
učencev. Večina učencev si je zaželela,
da ta športni dan še ponovimo. Več o
športnem dnevu sta zapisala učenca 3.
a-razreda v spodnjem zapisu.
Včeraj, 15. 9. 2016, smo imeli učenci od
1. do 3. razreda športni dan. Gospa Po-

lona nas je razdelila v skupine. Šli smo
na igrišče. Tam smo se igrali igrice
kdo se boji črnega moža na različne
načine, ribice, priplavajte in druge
zabavne igre. Drugo šolsko uro smo
šli v telovadnico. Imeli smo nogomet.
Streljali smo na gol, ga igrali in se preizkusili v hitrem vodenju žoge. Tretjo
uro smo imeli košarko. Všeč mi je bilo,
ker mi žoga nikoli ni ušla. Metali smo
na koš. Četrto uro smo imeli atletiko z
gospo Jolando. Bilo je zabavno. Peto
uro smo imeli judo. Igrali smo se nutelo in palačinke, delali prevale nazaj,
metali lutko. Ta dan mi je bil zelo všeč.
Klavdija Mali, 3. a
Včeraj, 15. 9. 2016, smo imeli učenci
od 1. do 3. razreda športni dan. Prvo
uro smo imeli igre. Imela nas je gospa
Polona. Igrali smo se kdo se boji črne-

ga moža in ribice, priplavajte. Drugo
uro smo imeli nogomet. Imeli so nas
gospod Jure, gospod Jaka in gospod
Marjan. Merili so nam čas (koliko
časa smo potrebovali, da smo prišli
mimo ovir) in igrali smo nogomet.
Brcali smo tudi na gol. Učitelji so nam
merili moč noge. Po tej uri smo imeli
malico. Po malici smo imeli košarko.
Pričakali so nas gospod Luc, gospod
Jernej in gospod Matic. Imeli smo različne poligone in preizkusili smo se v
igranju košarke. Četrto uro smo imeli
atletiko z gospo Jolando. Tekali smo
čez in skozi ovire. Peto uro smo imeli judo z gospodom Boštjanom. Igrali
smo se palačinko in nutelo, spotikali
smo se. Meni je bilo najbolj všeč pri
nogometu.
Mitja Drolc, 3. a

TRGATEV V VRTCU
V oddelku 4–5 let smo veselo in razigrano zakorakali v novo šolsko leto.
Ker nas je narava že obdarila s sadeži,
smo se na povabilo babice in dedka
dečka iz naše skupine odpravili v sadovnjak.
Takoj po zajtrku smo se peš z zabojčki odpravili proti središču Vranskega.
Gospod Janez in gospa Marija sta nas
prijazno sprejela in nam razkazala sadovnjak. Skupaj smo si ogledali razno

sadno drevje in okušali sadeže z njih.
Najbolj zabavno je bilo, ko smo jih lahko sami trgali. G. Janez nas je peljal
tudi do vinske trte. Ker je bila ena sorta že dovolj zrela, smo nekaj grozdja
tudi natrgali v zabojčke in ga odnesli
v vrtec.

najbolj pogumni so grozdje “mečkali”
tudi z nogami in doživeli še eno novo
izkušnjo. Grozdni sok smo seveda tudi
poskusili in ga ponudili tudi drugim
otrokom. Preživeli smo dva zanimiva
dneva. Mariji in Janezu Semprimožniku se zahvaljujemo za povabilo.

Delo smo nadaljevali naslednji dan na
našem igrišču. Grozdje smo najprej
oprali, trgali grozdne jagode in ga
stiskali v stiskalnici za grozdje. Tisti

Otroci sk. 4–5 let
s Simono Kopitar in Matejo Remic

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
PRVOŠOLCI NA VRANSKEM PRESKOČILI ŠOLSKI PRAG
Prvega septembra 2016 so se bodoči
prvošolci s svojimi starši zbrali pred
športno dvorano, da bi prvič prišli
v šolo kot učenci. Lepo oblečeni in
počesani so nestrpno čakali na sprejem.
Širok nasmeh na obraz jim je že takoj
pričarala gospa Maja, ki bodočim prvošolcem vedno kaj ušpiči. Tokrat se
je pred njimi pojavila v plavalni opremi
in na skiroju, z namenom, da se
pridruži plavalnemu avtobusu. Joj, pa

taka napaka! Čisto je pozabila, da je
prvi šolski dan in da bo potrebno dati
torbo na ramena. Nato jih je nagovorila ga. Huš in jih povabila v dvorano.
Prvošolci so morali s svojimi starši
preskočiti vrv, kar je vsem odlično uspelo. Po pozdravu gospe ravnateljice
Majde Pikl je sledil program, ki so ga
odlično pripravili bivši drugošolci z
mentorico Lejlo Jahjefendić. Po nastopu je bilo potrebno bodoče učence
samo še razdeliti v oddelke in seveda
obdariti z rumenimi ruticami, kapami

in s pisanimi sovicami. Vesela druščina je odšla v svoje razrede na tortico
in sok, nato pa polna vtisov v čudovit
sončen dan.
Prvo srečanje s šolskimi klopmi je
učencem v naslednjih dneh polepšal
še župan Franc Sušnik, saj jih je obdaril s fotografijami »Prvi šolski dan«.
Učencem in njihovim staršem želimo
lep in uspešen začetek šolanja, ki naj
vsem ostane v lepem spominu.
Učiteljice 1. razreda
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ŠKRAT MATEVŽ IN NJEGOVO PISMO
Sem
škrat
Matevž, vaš
prijatelj
in
velik
ljubitelj narave.
Pišem vam
iz skritega
kotička sredi gozda …
Tako se je
glasilo pismo,
ki nas je kmalu v začetku šolskega leta
pričakalo na vratih. Škrat Matevž nam
je zaupal nekaj nalog in tako smo se z
veseljem odpravili v gozd. V oddelku
težimo k temu, da čim več dejavnosti

izvajamo v naravi, predvsem v gozdu. V gozdu se otroci dobro počutijo, ogromno je gibanja, pridobivanja
senzornih izkušenj, boljše so kognitivne sposobnosti, manj je agresivnosti, večja je socialna kohezija, večja je
motivacija za učenje, večja čustvena
odzivnost in stabilnost, spodbuja se
ustvarjalnost …
Vsakokrat je potrebno pripraviti
nahrbtnike; potrebujemo namreč
vodo, malico, orodje (žage, žeblje,
kladiva, vrvi), prvo pomoč, razkužila,
knjige, priročnike in še in še. V gozdu
smo Matevževim prijateljem gradili

hišice, rokovali z orodjem, premagovali ovire, spodbujali ustvarjalno igro,
spoznavali gobe, našli celo dva prava
poletna gobana, pekli malico iz jajc,
dramatizirali zgodbo 7 medvedov, si
izdelali rekvizite in sceno, se naučili
medvedji ples ter pesem Osel in kukavica, raziskovali gozd, žuželke … V
gozd in naravo se bomo vračali vedno
znova, saj smo mnenja, da je učenje
in igra v naravi, učenje na izkušnjah,
dosti bolj učinkovito ter doživeto kot
učenje med štirimi stenami.
Pa lep gozdni pozdrav
Oddelek 5-6 let z Branko in Lauro

Iz življenja društev / Ne spreglejte
Plezalni tabor v Paklenici
V septembru smo se s Športno plezalnim odsekom Planinskega društva Vransko odpravili v Paklenico na Hrvaškem. Območje Paklenice s svojo črvsto skalo ponuja idealne pogoje za
plezanje tako kratkih kot tudi dolgih smeri. Vreme je bilo več
kot odlično, primerno za plezanje in kopanje v morju, kar je le
še olepšalo prelep ambient Paklenice. Splezali smo kar nekaj
smeri, predvsem dolge, skala pa je zaradi svoje kompaktnosti
ponujala prečudovito plezanje. Tja se še vrnemo!
V oktobru pa se odpravljamo na plezalni tabor v Osapsko
dolino v Osp na Primorsko. V tem letnem času so tam idealni
pogoji za plezanje ter druženje.
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Če bi se kdo rad spoznal s plezanjem, je zdaj idealni čas, saj
z novembrom začnemo s šolo športnega plezanja. Več informacij na: spo.vransko@gmail.com

Čreta vabi
v soboto, 1. oktobra 2016, ob 11. uri na tradicionalno
proslavo in srečanje v počastitev spomina prve
frontalne bitke slovenskih partizanov z okupatorjevo
vojsko na Štajerskem oktobra 1941.

NOVICA IZ LD Vransko
25. 8. 2016 je bila Ivanu Hrastovcu naklonjena Diana, boginja
lova, saj je uplenil merjasca, težkega 150 kg.

Organizatorji:
• Združenje borcev za vrednote NOB Žalec
• Združenje borcev za vrednote NOB Mozirje
• Društvo izgnancev OO Žalec
• Območno združenje veteranov vojn za Slovenijo
Spodnje Savinjske doline Žalec
• Veteransko združenje Sever, Odbor Žalec
• Društvo generala Maistra Žalec
Na svidenje na Čreti.
KOZB Vransko

Ne spreglejte
MEDENI ZAJTRK PRAZNUJE 10 LET
Ustvarimo najštevilčnejši čebelarski pevski zbor in zapojmo Slakovo pesem Čebelar
Spoštovani predstavniki medijev!
Za nami je 10 let uspešnega sodelovanja, 10 let organiziranega medenega
zajtrka in s tem akcije slovenskih čebelarjev v šolah in vrtcih, ki z veseljem predstavljamo čebelarstvo najmlajšim. Tako vrtci kot osnovne šole so
našo akcijo sprejeli z odobravanjem in medeni zajtrk se je marsikje razvil v
veliko več. Nastali so številni projekti in zgodbe, ki otroke v osnovnih šolah
in vrtcih na prijeten način, prek igre in različnih dejavnosti, seznanjajo s
pomenom čebel, čebelarstva in ohranjanja okolja ter s čebeljimi pridelki.
Seveda ste svoj prispevek k uspešni zgodbi prispevali tudi mediji. HVALA
vam za vso dosedanjo podporo in pomoč.
Čebele nas spremljajo vse življenje in so ambasadorke čistega okolja. Otrokom so simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za
druge, odrasli občudujemo njihovo učinkovitost, socialni red in gospodarnost. To leto medeni zajtrk in z njim zgibanka
Čebelica, moja prijateljica praznuje 10 let. Ob tej priložnosti vabimo šole in vrtce ter vse, ki radi pojejo, da se nam pridružijo
in nam pomagajo ustvariti najštevilčnejši pevski zbor, ki bo usklajen kot čebelja družina, zapel vsem dobro poznano in
priljubljeno pesem Čebelar ansambla Lojzeta Slaka, vsak na svoji lokaciji, a ob istem času – t. j. na dan slovenske hrane, v
petek, 18. 11. 2016, ob 10. uri. S tem želimo opomniti vse na pomen čebel v naravi in na našo dolžnost ohranjati čisto naravo.
K sodelovanju vabimo tudi vas: radijske, televizijske postaje, kot tudi tiskane medije, da nam pomagate pri obveščanju
in motiviranju prav vseh pevskih zborov. Na dan dogodka, 18. 11. 2016, ob 10. uri pa vas vabimo, da se nam pridružite s
spremljanjem dogodka in predvajanjem pesmi Čebelar ansambla Lojzeta Slaka na vseh radijskih in televizijskih postajah.
Vaš interes nam, prosim, sporočite na elektronski naslov: medeni.zajtrk@czs.si. Prejete prispevke, vezane na izvajanje
aktivnosti v okviru 10-letnice medenega zajtrka, in posnetke glasbenih zborčkov iz cele Slovenije bomo objavili na spletu.
Pridružite se nam! Več nas bo, bolje se nas bo slišalo!
Tanja Magdič, l. r.,						
svetovalka za ekonomiko pri JSSČ					

Boštjan Noč, l. r.,
predsednik ČZS

Slovenski čebelarji skrbimo za dobro čebelarsko prakso
Čebelarstvo je v
Sloveniji tradicionalna gospodarska
dejavnost. Urejeni
slovenski čebelnjaki, posejani po naši deželi, predstavljajo
spoštovanja vreden odnos čebelarjev
do naše marljive kranjske čebele. V tujini
smo poznani kot dežela odličnih čebelarjev, tuji obiskovalci pa so največkrat
očarani nad lepo urejenimi čebelnjaki,
saj takšnih ni mogoče videti nikjer drugje
po svetu.
Drobna plemenita kranjska čebela
od nekdaj predstavlja simbol marljivosti, od njene dejavnosti v naravi je
še kako odvisno naše življenje. Čebelarji imamo močno zavest za ohranjanje naše čebele, zato tudi skrbimo,
da imajo čebele v naravi vse, kar potrebujejo, saj smo nanje čustveno
navezani. Za njihovo dobro počutje
skrbimo tudi z urejenostjo čebelnjakov in njihovih okolic, ki so pogosto
zasajene z avtohtonimi medovitimi
rastlinami, ki čebelam omogočajo dodaten vir medičine in cvetnega prahu.
Čebelarji v čebelnjaku poleg dela s čebelami pogosto najdejo tudi mesto za
počitek in sprostitev, saj je znano, da

zrak iz čebeljega panja ugodno vpliva
na počutje ljudi.
Posebno pozornost posvečamo tudi
pridobivanju čebeljih pridelkov. Pri tem
upoštevamo dobro čebelarsko prakso,
ki je osnovana na Smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu po načelih sistema HACCP. Dobra čebelarska
praksa je poglavitna pri zagotavljanju
kakovostnih in varnih čebeljih pridelkov.
Čebelarji z udeležbo na izobraževanjih
in z izvajanjem dobre čebelarske prakse
skrbijo, da je pridelava čebeljih pridelkov
ustrezna. Na izobraževanjih pridobijo
pomembne informacije, ki jim pomagajo pri pridelavi čebeljih pridelkov, kot
so ustrezna urejenost prostorov za
točenje, polnjenje in skladiščenje čebeljih pridelkov, izbira primerne opreme in
pripomočkov, posod za skladiščenje in
pakiranje, ustrezno označevanje čebeljih
pridelkov… Standard na tem področju
je v primerjavi z ostalimi državami zelo
visok, saj ponekod smernic dobre čebelarske prakse, ki bi čebelarjem pomagale pri pridelavi čebeljih pridelkov, še
nimajo. S Smernicami dobrih higienskih
navad je po zadnjih podatkih seznanjeno več kot 80 % slovenskih čebelarjev, ki
svoje znanje obnavljajo na vsake tri leta.

Ob tem se seznanijo tudi z novostmi na
področju zakonodaje, ki se nanaša na
proizvodnjo živil živalskega izvora. Upoštevanje smernic je zelo pomembno,
saj čebelar kakovosti pridelanih čebeljih
pridelkov, ki jih proizvedejo čebele, ne
more izboljšati, z neustreznim delom jo
lahko le poslabša.
Vodenje evidenc iz Smernic dobrih higienskih navad čebelarjem pomaga
lažje zagotavljanje sledljivosti pridelanih
čebeljih pridelkov. Vsak čebelar je produktno odgovoren za pridelane čebelje
pridelke, z oddajanjem čebeljih pridelkov
v kontrolne analize pa skrbi za spremljanje kakovostnih in varnostnih parametrov. Čebelarjem je pri njihovem delu
v pomoč tudi Javna svetovalna služba
v čebelarstvu, ki omogoča svetovanja s
področja tehnologije čebelarjenja, zagotavljanja varne hrane in ekonomike.
Skrb za higieno pridelave čebeljih
pridelkov je izredno pomembna, saj si
potrošnik zasluži le najboljše. Tega se
slovenski čebelarji dobro zavedamo in
skrbimo, da so čebelji pridelki zaupanja
vredni.
Nataša Lilek,
svetovalka za zagotavljanje varne hrane
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Ne spreglejte

ZAHVALA
Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.
V 86. letu se je poslovil
JANEZ SUŠNIK - BACLOV ATA
iz Čepelj 17, Vransko
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Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje in darove. Iskrena hvala
zdravnicama Pavelci Rode Zalokar in Ljubi Centrih Četina za pomoč v težkih trenutkih. Prav
tako se zahvaljujemo župnikoma, g. Jožetu Turineku in g. Lojzetu Pirnatu, za lepo opravljen
pogrebni obred, pevcem ter pogrebni službi Ropotar.
Hvala vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njegovi

oktobra 2016

Ne spreglejte

ABC TELOVADBA za otroke od 3. do 6. leta
Za vse predšolske otroke, ki si želijo s športno vadbo razvijati osnovne
motorične sposobnosti in gibalne spretnosti ter se pri tem zabavati,
bo v šolskem letu 2016/17 potekala ABC TELOVADBA.

). Pričnemo 10. 10. 2016.
Cena za ABC TELOVADBO je 15 EUR/mesec. ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.
Informacije: 041 238 749 (pisarna ZKTŠ Vransko)

KINESTETIK

Pridružite se varnostni mreži, ki rešuje življenja
Brezplačna mobilna aplikacija iHELP
je namenjena uporabi v primeru nujnih zdravstvenih stanj. Z aplikacijo
lahko pomagamo sebi oziroma drugemu, v primeru nenadnega srčnega
zastoja ali v primeru drugih nesreč.
Primerna je za vse uporabnike pametnih Android in iPhone (iOS) telefonov.

uporabnike aplikacije v bližini ponesrečenca, njegove družinske člane
in prijatelje, hkrati pa neposredno
sproži klic na številko 112. Aplikacija
omogoča tudi SMS-alarmiranje imetnikov klasičnih mobilnih telefonov in
imetnikov pametnih mobilnih telefonov, ki aplikacije nimajo nameščene.

Kaj aplikacija omogoča?
• Alarmira nujne kontakte (družino, prijatelje) in vse iHELP uporabnike v bližini ponesrečenca.
• Sproži klic na reševalno službo
(številka 112).
• Vodi skozi temeljne postopke
oživljanja (TPO).
• Najde najbližjo lokacijo defibrilatorja (AED), lekarno
in bolnišnico oz.
zdravstveni dom.
• Nudi splošne izobraževalne vsebine
prve pomoči.

Poleg izvedbe alarmiranja aplikacija
laične reševalce vodi skozi temeljne
postopke oživljanja, išče lokacijo najbližjih defibrilatorjev (AED) in prikaže
splošne napotke, kako se odzvati pri
različnih poškodbah.

Kako deluje?
Po sprožitvi klica na
pomoč aplikacija z SOS
alarmom obvesti vse

Ker je hitro ukrepanje v nujnih primerih ključnega pomena, iHELP vabi
vse, ki so po srcu reševalci (zdravniki, bolničarji, medicinski tehniki / sestre, gasilci, policisti, vodni ali gorski
reševalci, vojaki, prostovoljni gasilci
itd.), da pristopijo v varnostno mrežo
iHELP, ki ima trenutno že več kot
23.000 članov.
Več o aplikaciji iHELP lahko preberete
na spletni povezavi http://www.ihelp.
si/podstran.php?kat=stran&stran=iHELP_aplikacija.
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Ne spreglejte
Odgovor Inšpektorata za okolje in prostor v zadevi uporabe
prostora in zgradb KIV, d. d., v stečaju
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Ne spreglejte
Podjetniki za nov defibrilator
cilj. Z majhnimi koraki. Z enim dodatnim defibrilatorjem za
drugim. Dokler cilj ne bo dosežen.
Naš prvi korak mora biti, zagotoviti dodatno napravo tam,
kjer je frekvenca prebivalstva največja. V primeru trga
Vransko je to okolica šole in vrtca, kjer je obenem tudi
telovadnica, tu pa se ob povečani fizični aktivnosti poveča
tudi tveganje za zastoj srca. Zato bi bila namestitev prve
dodatne naprave tam skoraj nujna. Na zunanji steni vrtca,
kjer bi bila na voljo tudi gasilcem v primeru intervencij.

Za zagotavljanje osnovne pokritosti z mrežo defibrilatorjev bi v trgu Vransko potrebovali najmanj tri takšne
naprave, v celotni občini pa kar 10. Trenutno imamo enega, ki so ga gasilci že dvakrat uporabili v intervencijah. Zdaj
je na krajanih, posebej podjetnikih, da po svojih močeh
pomagamo pri nakupu vsaj ene dodatne naprave, s katero
bomo bistveno izboljšali varnost naših sokrajanov.
Defibrilatorji rešujejo življenja. O
tem ni več dvoma.
Posebej, ko imajo
ljudje do njih dober dostop in so
o njihovi uporabi
in ostalih postopkih oživljanja ob
nenadnem zastoju
srca dobro poučeni. V občini Vransko imamo srečo,
da smo v preteklih letih uspeli dobiti eno takšno
napravo, ki je nameščena na zunanjosti občinske stavbe
v središču trga Vransko. Dvakrat je že služila svojemu
namenu in so jo gasilci uporabili pri intervencijah. Obenem
so na občini najmanj dvakrat že pripravili izobraževanje, ki
se ga je udeležilo nekaj krajanov, tudi otrok.
A čeprav je en defibrilator korak v pravo smer, zagotovo ni dovolj, da bi zagotovili varnost prebivalcev kraja in
občine ob tem najbolj zahrbtnem zdravstvenem zapletu,
ki lahko doleti vsakogar, ne glede na njegovo zdravstveno
stanje, starost ali življenjski slog.
V okviru širšega projekta, ki ga pripravljamo s kolegi, sem
imel možnost nedavno govoriti s strokovnjaki na področju zdravstvenega varstva, kjer smo analizirali razmere na
Vranskem in ugotovili, da bi za zagotavljanje osnovne
mreže v trgu Vransko potrebovali 3 takšne naprave, za osnovno zagotavljanje varnosti na območju občine pa, zaradi razdrobljenosti naselij, okoli 10 naprav. Kratkoročno
skoraj neuresničljivo, dolgoročno pa to mora postati naš

Ker je nerealno pričakovati, da bodo za naše zdravje in
varnost skrbeli zgolj drugi, je prav, da pri tem sodelujemo tudi mi. Konkretno podjetniki s sedežem v občini
Vransko. Cena kakovostnega defibrilatorja je med 1200
in 1400 evrov, njegova vrednost pa, že ko z njim rešimo
eno samo življenje, neprecenljiva. In če smo do lokalnega
okolja odgovorni in se čutimo, da smo njegov del, je prav,
da vanj vlagamo. Zato predlagam, da s skupnimi močmi in
po svojih močeh zberemo denar za prvo dodatno napravo
in se zavežemo, da bomo izobrazili ljudi v našem okolju
za pravilno uporabo. Če smo zmogli sredstva za informativne table, ki ljudi obveščajo o naši poslovni dejavnosti,
je prav, da zmoremo tudi denar za zagotavljanje njihove
varnosti in zdravja.
Če ste v akciji pripravljeni sodelovati, me, prosim, kontaktirajte. Predvidevam pa, da bi z donacijami 50 oziroma 100
evrov uspeli zagotoviti defibrilator še pred koncem leta,
ob dobrem odzivu vseh pa do konca leta celo dva.
Denis Oštir, 031 233 999
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Ne spreglejte
Zakon o orožju dopušča možnost zbiranja orožja
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Zbirateljstvo se pogosto znajde med
hobijem in poslom, je eden najstarejših
kulturnih fenomenov, ki je star toliko kot
človeštvo. Skoraj vsak med nami je že
kaj zbiral, od kamnov, znamk, kovancev,
gumbov do starodobnikov. Možnosti
je neskončno. Pogosto je to povezano
s časom, z raziskovanjem, s trudom in
tudi z denarjem. Ljudje imamo konjičke
iz različnih razlogov, toda največkrat
zaradi zabave in strasti, kar nas sprošča
in spreminja naš vsakdan. Mnogim
posameznikom prinaša veselje pogled
na lastne zbirke cenjenih predmetov,
kamor zagotovo sodijo tudi zbiratelji
orožja. Slednjih imamo registriranih na
območju Upravne enote Žalec kar 19.
Zakon o orožju dopušča, da lahko
orožje kot posameznik zbirate, če
imate dovoljenje za zbiranje orožja.
Vlogo za izdajo tovrstnega dovoljenja
lahko pošljete po pošti oziroma vložite
neposredno na sedežu upravne
enote, kjer imate stalno prebivališče.
Dovoljenje za zbiranje orožja določenih
kategorij, ki jih natančno določa Zakon
o orožju in so opisane v nadaljevanju,
vam bo Upravna enota Žalec izdala
ob izpolnjevanju naslednjih zakonskih
pogojev:
• da ste dopolnili 18 let,
• za vas ni zadržkov javnega reda,
• ste zanesljivi,
• imate opravljen zdravniški pregled
(dokazilo je potrdilo o opravljenem
zdravniškem pregledu, ki ga dobite
pri pooblaščenem zdravniku),
• ste opravili preizkus znanja o
ravnanju z orožjem pri pooblaščeni
organizaciji ali ste opravili preizkus
znanja o ravnanju z orožjem v
skladu s predpisi, ki urejajo nošenje
orožja v državnih organih, ali
ste član lovske družine oziroma
imate opravljen lovski izpit ali ste
varnostnik, ki je opravil preizkus
znanja o ravnanju z orožjem v skladu
s predpisi o zasebnem varovanju in
o obveznem organiziranju službe
varovanja in
• niste uveljavili pravice do ugovora
vesti po posebnih predpisih.
Vlogi za izdajo dovoljenja za zbiranje
orožja ne pozabite priložiti tudi dokazilo,
da izpolnjujete pogoje za hrambo orožja,
npr. fotografije, pogodbo z varnostno
službo. Orožje morate hraniti v posebej
določenem prostoru, ki je tehnično
varovan, in v zaklenjeni vitrini ali sefu.

Če imate dovoljenje za zbiranje, lahko
zbirate posamezno orožje kategorij B, C
in D, izjemoma pa tudi drugo kratkocevno
in dolgocevno strelno orožje s
posamičnim polnjenjem, repetirnim
mehanizmom,
polavtomatsko
in
avtomatsko orožje ter hladno orožje
iz kategorije A. V kategorijo A sodi
polavtomatsko in avtomatsko orožje,
ki je pretežno orožje obrambnih sil.
Orožje te kategorije se lahko zbira le,
če se lahko na podlagi znanih dejstev
ugotovi, da se ne izdeluje več in da
ga ne uporabljajo obrambne sile ali
policija ali če je trajno onesposobljeno.
Orožje te kategorije in strelivo za takšno
orožje Ministrstvo za notranje zadeve
uvrsti na seznam orožja iz kategorije
A, ki ga je dovoljeno zbirati, in so za
ta namen posameznikom, pravnim
osebam in podjetnikom promet, nabava
in posest pod pogoji predmetnega
zakona dovoljeni. Uvrstitev orožja na
seznam lahko predlaga vsak, ki ima za
to pravni interes, izpolnjevanje pogojev
za uvrstitev na seznam pa ugotavlja
komisija, ki jo imenuje minister za
notranje zadeve. Orožje in strelivo
kategorije A je prepovedano nositi in
uporabljati kot orožje.
Zbiralci, ki vam je bilo izdano dovoljenje
za zbiranje orožja s trajno veljavnostjo,
lahko orožje zbirate, ga prenašate,
nimate pa ga pravice nositi. Orožje
kategorij B, C, in D, ki je brezhibno in
žigosano ter vpisano v dovoljenje za
zbiranje, je namreč dovoljeno uporabljati
na strelišču v smislu športnega
streljanja. Seveda pa se morate zbiratelji
zavedati svoje odgovornosti in to
orožje prenašati na strelišče skladno
z določbami zgoraj citiranega zakona.
Za prenos orožja se šteje, kadar
orožje ni pripravljeno za uporabo in je
zaprto v embalaži, pri čemer mora biti
strelivo ločeno od orožja, prenos pa je
potreben iz upravičenih razlogov. Kot
posameznik lahko prenašate orožje,
če imate pri sebi ustrezno orožno
listino in listino o istovetnosti, ki jo je
izdala pristojna upravna enota in je
opremljena s fotografijo. Ne velja pa to
za orožje kategorije A, ki ga je izjemoma
dovoljeno uporabiti le na primernem
strelišču v znanstvene ali raziskovalne
namene, vendar z dovoljenjem upravne
enote.
Vsi, ki želite orožje kupiti v tujini, lahko
uvozite orožje in strelivo tiste vrste,

ki se sme nabavljati in imeti v posesti,
na podlagi nabavnega dovoljenja in
predhodne privolitve upravne enote. S
to privolitvijo in z nabavnim dovoljenjem
lahko v tujini kupite kos orožja pri
zbiratelju posamezniku ali trgovcu z
orožjem in ga nato priglasite organu,
ki opravlja mejno kontrolo. Z uvoženim
orožjem se morate v roku 8 dni zglasiti
na krajevno pristojni upravni enoti in ga
registrirati.
Večkrat nam stranke zastavljajo
vprašanje, kako ravnati z najdenim
orožjem. Zakon določa, da kdor najde
ali izve za orožje ali strelivo, za katerega
domneva, da je izgubljeno ali skrito,
ga mora nemudoma izročiti v hrambo
najbližji policijski postaji oziroma jo o
tem obvestiti (npr. kadar gre za bombe,
granate, mine in druga eksplozivna
sredstva). Nad najdenim orožjem pa
lahko posameznik pridobi lastninsko
pravico, v roku enega leta, v primeru da
se ne javi lastnik, ki bi zahteval izročitev
orožja. Če ste torej najditelj, ki je na
orožju pridobil lastninsko pravico, se
vam lahko na vašo prošnjo, ki mora
biti podana v roku enega meseca (po
pridobitvi lastninske pravice) na pristojni
upravni enoti izda orožna listina, ob
tem, da izpolnjujete zgoraj navedene
zakonske pogoje. Izdaja listine ni
mogoča za prepovedano orožje, ki
se izroči brez odškodnine Ministrstvu
za notranje zadeve (npr. avtomatsko
strelno orožje, vojaško orožje, strelivo
s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim
učinkom).
Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih
oseb ter v izogib neljubim dogodkom
želimo izpostaviti dolžnost in hkrati
odgovornost zbirateljev, da ste skrbni
ter pravilno ravnate pri nabavi, posesti,
prenašanju, izposoji, prodaji, menjavi,
vzdrževanju, ravnanju in hrambi svojega
orožja. Vsem zbirateljem želimo veliko
zbirateljskih uspehov.
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 pišite na
e-naslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Napovednik dogodkov - OKTOBER 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1. 10. 2016
11.00

OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE
NA ČRETI

Čreta

KOZB Vransko

4. 10. 2016
8.30-13.00

Kulturni dan v okviru DEKD,
za osnovno šolo in izven
CERKVE NA VRANSKEM IN V OKOLICI

OŠ Vransko-Tabor

OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

6. 10. 2016
18.30

Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma
upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn
KO SPREGOVORI SRCE,
ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec

Medobčinska
splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52,
03 703 12 80)

7. 10. 2016
11.00

Odprtje razstave likovnih del osnovnošolcev
CERKVE NA VRANSKEM IN V OKOLICI

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

7. 10. 2016
18.30

Predavanje članov Društva gluhih in naglušnih Celje
KAM PO POMOČ, KO NE SLIŠIM VEČ

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

8. 10. 2016
19.30

9. LETNI KONCERT
FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO

Kulturni dom Vransko

FD Vransko
(041 270 546)

10. 10. 2016
18.00

Začetek ABC telovadbe
ABC TELOVADBA za otroke od 3. do 6. leta

Športna dvorana
Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 238 749)

10. 10. 2016
20.00

Začetek plesnega tečaja
TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV

Športna dvorana
Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 238 749)

15. 10. 2016
10.00

Otroški abonma
KOSMATA ŽABA

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)

18. 10. 2016
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

22. 10. 2016
19.30

Gledališki abonma
POROČIL SE BOM S SVOJO ŽENO

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

31. 10 2016
11.00

KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomeniku padlih
borcev na Gorici

Občina Vransko
(03 703 28 00)

PRIREDITVE V občini TABOR
OKTOBER 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

5. 10. 2016
8.30-13.00

Kulturni dan v okviru DEKD za osnovno šolo in izven
CERKVE V TABORU IN OKOLICI

OŠ Tabor

OŠ Vransko-Tabor
(03 703 21 80)

6. 10. 2016
19.00

Komedija
STROGO ZAUPNO

Dom krajanov Tabor

KD Ivan Cankar Tabor,
Dramska sekcija Teloh

POSLOVILI SO SE
V septembru se je od nas poslovil:
Janez Sušnik (1930-2016)

31

32

v sodelovanju z obcino vransko
vabi na dobrodelni koncert

zarek upanja
za otroŠki nasmeh
z modrijani, policijskim orkestrom,
darjo GajŠek, kvatropirci, m.j.a.v.,
martinom juhartom in manco Špik

Športna dvorana vransko,
cetrtek, 24. november 2016, ob 20.00

Prodaja vstopnic: mojekarte.si, Petrol, ZKTŠ Vransko
V sodelovanju z Rotary Slovenija. Vsi izvajalci so se odpovedali honorarju.

