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OBČINSKI INFORMATOR

številka 149
Vransko, 30. 10. 2018

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko-Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko, KD 
Jerinov hlev, PGD Vransko, DUTŽO Vransko, OO RK Vransko, 
ČZS, Petre, d. o. o., Fotografski studio DFG, Tone Tavčer

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 30. 11. 2018.

Prispevke zbiramo do 15. 11. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu  
z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke 
v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 
vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo 
v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se 
izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in 
opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko 
pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko 
preverimo njegovo identiteto.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si.

Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo  
za kratke in jedrnate članke.

Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo 
avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe 
zavračamo.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Pisce prispevkov obveščamo, da bomo v Občinskem 
informatorju objavljali le podpisane članke.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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V Prekopi, na javni poti Prekopa–Blate–Podlog je bil sep-
tembra obnovljen lesen most čez Bolsko. Obstoječe dotra-
jane mostnice so bile zamenjane z novimi, macesnovimi, 
prav tako je bila zamenjana obojestranska ograja s temelji 
za pritrditev. Vrednost obnovitvenih del je znašala približno 
18.000 evrov. 

Med Petelinkom in Čreto pa je bila zaradi nevarnosti večjega 
podora sanirana skalna brežina, ki je ogrožala  lokalno ces-
to Čreta–Ropasija. Odstranitev kamnitih blokov je stala ok. 
7.000 evrov.  

Za občinsko upravo: 
Marija Jerman  

OBNOVLJEN MOST V PREKOPI IN SANIRANA SKALNA BREŽINA 
MED PETELINKOM IN ČRETO

ZAHVALA

Zahvaljujem se vsem, ki ste pripomogli, da sem se kot repre-
zentantka Slovenije lahko udeležila tekmovanja na svetov-
nem prvenstvu v tae-kwondoju, verzija ITF, ki je potekalo 
konec meseca avgusta 2018 v Minsku, Belorusija.   

Finančno ste me podprli: 
• Občina Vransko,  
• Avtoprevozništvo Sašo Cizej, s. p., Prekopa,  
• Aleksander Reberšek, 
• Blaž in Vesna Šmerc,  Domžale,  
• J. U. A. FRISCHEIS, d. o. o., Šempeter v Savinjski dolini, 
• klub TKD SUN Braslovče, 

• Lekarna Vransko – Marija Brišnik, s. p., Vransko 
• Kamp Podgrad Vransko, 
• Prevozništvo Alojz Grabner, Dobrovlje in  
• Darja Košenina, s. p., Gomilsko.  

Prav tako bi rada izkoristila  priložnost, da se še enkrat za-
hvalim svojemu trenerju Simonu Janu (TKD Sun Braslovče) 
za ves njegov trud, delo in znanje,  ki ga vlaga v treninge, ter  
Simiju Zajcu in Urhu Černivšku  za dodatno pomoč pri pripra-
vah na tekmovanje.  

Ema Mešič 
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Akcijo Drobtinica ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, 
so tudi letos dobro izpeljali v osmih Krajevnih organizacijah 
Rdečega križa RKS – Območnega združenja Žalec na devetih 
lokacijah v soboto, 13. oktobra. V zameno za prostovoljne 
prispevke mimoidočih so jim na stojnicah pred trgovskimi 
centri  izročali kruh in domače dobrote, skupaj pa so zbrali 
3.700 evrov.

Mladi osnovnošolci so bili zelo aktivni, saj so pred stojnicami 
pred Mercatorjevimi, Tuševimi in Jagrovimi trgovinami na-
govarjali mimoidoče, naj darujejo sredstva za zdravstveno 
letovanje in šolske aktivnosti otrok, ki jim jih starši ne morejo 
poravnati. 

Po posameznih KO RK  so zbrali: V Preboldu  483 evrov, na 
Polzeli 890, v Levcu 206, Braslovčah 282, V Žalcu na dveh 

lokacijah 1.000, na Vranskem 513, v Petrovčah 564 in Šem-
petru 766 evrov. 

Stojnice so bile obložene z domačimi dobrotami: vloženim 
sadjem in zelenjavo, korenjem, bučkami, tudi kostanjem in 
jabolki, ki so jih darovali prostovoljci in mladi iz osnovnih šol, 
ter kruhom, ki ga je doniral Mercator. Mladi so darovali tudi 
marmelado in piškote, ki so jih sami spekli. Ostali donatorji 
izdelkov so bili: Sadjarstvo Mirosan Kasaze, Mlekarna Celeia 
Arja vas, Kmetija Flis Spodnje Grušovlje, Trgovina Rimljan 
Šempeter, Trgovina Kač Zgornje Roje, pekarne Pocajt, Forte-
za in Rotar ter kmetije Turnšek, Cizej in Velaj ter posamezniki 
z donacijo domačih rezancev. 

T. Tavčar 

DROBTINICA: SKUPAJ ZBRALI 3.700 EVROV, NA VRANSKEM 513

Občinski svet se je v torek, 9. oktobra 2018, 
sestal na svoji zadnji redni seji pred lokal-
nimi volitvami, ki bodo 18. novembra. 

Uvodoma je pregledal sklepe in potrdil 
zapisnik svoje 25. redne seje z dne 11. 9. 
2018 ter obravnaval pobude in vpraša-

nja občinskih svetnikov Ervina Pepela, Jožeta Matka, Sonje 
Cencelj in Marjana Pečovnika. 

V nadaljevanju je sprejel rebalans proračuna Občine Vransko 
za leto 2018, Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampa-
nje za lokalne volitve 2018 v Občini Vransko, Dopolnitev 
letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2018 ter sklep, da se iz proračuna Občine 
Vransko za posodobitev  poplavnih kart na območju Čepelj 
na desnem bregu Bolske pod poligonom varne vožnje Vran-
sko nameni 3.172,00 evrov. 

Potrdil je Merila za vrednotenje in izbor programov športa 
v Občini Vransko za leto 2019, Pogoje in merila za vrednote-
nje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki 
se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2019 
ter Pogoje, merila in kriterije za vrednotenje socialno varst-
venih programov in programov drugih društev, ki se sofinan-
cirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2019. 

V okviru pete točke dnevnega reda se je občinski svet 
seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2017, ki ga je pri-
pravil nadzorni odbor. Prav tako se je seznanil z vlogo za 
asfaltiranje ceste v naselju Stopnik, z vlogo Lovske družine 
Vransko za finančno pomoč pri nabavi mulčerja ter vlogo 
oziroma prošnjo za obnovo uničene asfaltne ceste med 
Šentgotardom in odcepom za Zaplanino.

Za občinsko upravo: Rudolf Pušnik 

ZADNJA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA V TEM MANDATU
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V soboto, 13. oktobra 2018, je v dvorani Doma krajanov 
v Taboru potekalo že 58. srečanje veteranov in veterank 
Gasilske zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 161 veteranov in 
veterank iz 22 gasilskih društev v GZ Žalec. Obiskali so nas 
tudi gostje, in sicer predsednik Sveta veteranov Gasilske 
zveze Slovenije Jožef Smole, predsednik komisije za veter-
ane Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline Franc Matjaž, 
Šaleške doline Franc Pečečnik, Prebold Franci Jeromel ter 
predstavniki GZ Šmarje pri Jelšah, župan Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek,  župan Občine Tabor Anton Grobler 
ter predsednica veteranov Savinjsko-Šaleške regije Savina 
Naraks. Prav tako sta bila med gosti častni poveljnik Gasilske 
zveze Žalec Franci Naraks ter častni član Gasilske zveze Žalec 
Franci Čretnik. 

Po uvodnem pozdravu je potekala predaja veteranskega 
prapora iz GPO Tabor v GPO Vransko, po katerem je sledil kul-
turni program, ki so ga pripravili otroci iz vrtca in šole Tabor, 
Pevke treh vasi ter gasilec veteran Jože Lešnik. Nato smo 
prisluhnili besedi predsednika komisije veteranov Gasilske 
zveze Žalec Ivanu Derči, ki je podal poročilo o pregledu ak-
tivnosti gasilskih veteranov in veterank GZ Žalec v letu 2018. 
Sledili so nagovori gostov, ki so nam namenili spodbudne 
besede, nato pa smo 14 veteranom in veterankam podelili 
plaketo veterana. Sledila je večerja ter druženje v dvorani 
pozno v noč.

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč! 

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

58. SREČANJE VETERANOV IN VETERANK GASILSKE ZVEZE ŽALEC

Zgodilo se je ...
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Dogodki: 

V soboto, 15. septembra 2018, je potekala slovesnost ob 
dnevu gasilcev Gasilske zveze Žalec in 140-letnici delovanja 
PGD Šempeter v Savinjski dolini. Velika gasilska parada se je 
začela ob 16.30 uri in je potekala skozi Šempeter v Savinj-
ski dolini. Sledila je slovesnost, na kateri je bil slavnostni go-
vornik predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. 
Podelil je tudi tri najvišja gasilska odlikovanja. Prejeli so jih 
namestnik poveljnika Gasilske zveze Žalec David Krk, član 
Prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje Friderik Luskar 
ter član Prostovoljnega gasilskega društva Gomilsko Karli 
Vovk. Nato so gasilske enote in helikopter Slovenske vojske 
prikazale razne dejavnosti, kot je delo prvih posredovalcev, 
postavitev mobilnega repetitorja, prikaz gašenja požara v 
naravi s helikopterjem, ki si ga je kasneje bilo mogoče tudi 
ogledati, hkrati z najnovejšo pridobitvijo gasilcev v naši 
zvezi, novim gasilskim vozilom PGD Andraž nad Polzelo.

V nedeljo, 16. septembra 2018, je bilo na Polzeli letošnje tek-
movanje mladine Gasilske zveze Žalec ter zaključek lige mla-
dine Savinjsko-Šaleške regije. 

Rezultati, GZ Žalec, prva tri mesta:
• pionirke: Andraž nad Polzelo, Velika Pirešica, Braslovče
• pionirji: Drešinja vas 1, Drešinja vas 2, Andraž nad Polzelo
• mladinke: Braslovče, Polzela, Levec
• mladinci: Drešinja vas, Andraž nad Polzelo, Braslovče

Rezultati po 4 tekmi lige SŠ regije, prva tri mesta:
• pionirke: Šoštanj mesto, Kaplja vas, Andraž nad Polzelo
• pionirji: Šoštanj mesto, Drešinja vas 1, Rečica ob Savinji
• mladinke: Mozirje, Šoštanj mesto, Braslovče
• mladinci: Šoštanj mesto, Drešinja vas, Prebold

V soboto, 22. septembra, ter v nedeljo, 23. septembra 2018, 
je v Gornji Radgoni potekalo državno gasilsko tekmovanje, 
kjer je sodelovalo deset ekip Gasilske zveze Žalec, ki so dose-
gle vrhunske rezultate, saj so bile kar tri ekipe med dobitniki 
medalj:
• MLADINCI PGD Drešinja vas – državni prvaki
• PIONIRJI PGD Drešinja vas – državni podprvaki
• ČLANI A PGD Andraž – 3. mesto

Tudi ostale ekipe so se odlično odrezale:
• PIONIRKE Velika Pirešica – 9. mesto
• MLADINKE Andraž nad Polzelo – 18. mesto
• ČLANICE A Kapla-Pondor – 7. mesto
• ČLANI A Dobrovlje – 27. mesto
• ČLANI B Levec – 7. mesto
• STAREJŠE GASILKE Grajska vas – 22. mesto
• STAREJŠI GASILCI Drešinja vas – 19. mesto

V ponedeljek, 1. oktobra 2018, je v Ekomuzeju hmeljarst-
va in pivovarstva Slovenije v Žalcu ekipe, ki so se udeležile 
državnega tekmovanja iz Gasilskega poveljstva občine Žalec, 
sprejel župan občine Žalec Janko Kos.

V nedeljo, 7. oktobra 2018, je potekalo tekmovanje članic 
in članov ter starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Žalec 
na Vranskem, ki se ga je udeležilo 61 tekmovalnih desetin 
Gasilske zveze Žalec.

V sredo, 10. oktobra 2018, je v dvorani kulturnega doma 
na Vranskem potekal posvet ob mesecu požarne varnosti. 
Glavne teme posveta so bile:

• pregled predvidenih aktivnosti v GZ in PGD v oktobru – 
predsednik GZ Žalec Edvard Kugler

• navodila za delo s hidranti – vodja DE Vodovod, JKP 
Žalec, Iztok Pusovnik

• novosti na področju zavarovanja – strokovna sodelavka 
GZ Žalec Sabina Sorčan

• aktualne zadeve na operativnem področju – poveljnik 
GZ Žalec Franc Rančigaj

• Osrednja tema: »Kako izboljšati notranjo in zunanjo  
podobo  gasilstva?« Predaval je predsednik GZ Slovenije 
Janko Cerkvenik.

V soboto, 13. oktobra 2018, je v dvorani Doma krajanov na 
Taboru potekalo 58. srečanje veteranov in veterank Gasilske 
zveze Žalec, kjer so predali prapor veteranov GZ Žalec iz 
GPO Tabor v GPO Vransko. Sledili so kulturni program, pre-
gled aktivnosti gasilskih veteranov in veterank GZ Žalec v 
letu 2018 ter podelitev plaket veteranom.

OKTOBER 

V mesecu varstva pred požari tudi gasilska društva, ki sodijo 
v GZ Žalec, kot običajno izvajajo tradicionalne aktivnosti, pri 
katerih bomo, v sodelovanju z mediji, občane opozarjali na 
nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do njih sploh 
ne bi prišlo.

Letos bomo še posebej opozarjali na številko za klic v sili 112, 
ki jo je Slovenija, kot druga država v Evropi, uvedla že leta 
1997. Delovanje ter storitve številke 112 so predpisane z di-
rektivo Evropske unije, klici nanjo morajo biti brezplačni, la-
hko pa jo pokličemo s stacionarnega ali mobilnega telefona 
oziroma nanjo pošljemo kratko sporočilo (SMS).

Obiskali bomo šole in vrtce ter otrokom predstavili našo 
dejavnost in tematiko letošnjega meseca požarne varnosti. 
Izvajali bomo prikazne in druge vaje, na katerih bomo preiz-
kusili operativno sposobnost naših enot.

Že tradicionalno bomo pregledali hidrantna omrežja, šo-
lam, vrtcem ter drugim organizacijam pa bomo pomaga-
li pri izvedbi evakuacij, ki so sicer v pristojnosti organizacij 
samih, gasilci pa jim pri tem lahko pomagamo s strokovnimi 
nasveti, saj v primeru nesreče gasilci ne sodelujemo pri 
evakuaciji, ampak po potrebi rešujemo občane, ki se ne us-
pejo pravočasno evakuirati sami oziroma ob pomoči za to 
pooblaščenih oseb.

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC 
MED 15. SEPTEMBROM IN 15. OKTOBROM 2018

Zgodilo se je ...
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Nekaj statistike: 
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili devet intervencij, ki so skupno trajale 16 ur in deset 
minut. Najdaljša intervencija je trajala dve uri in 20 minut, na-
jkrajša pa 25 minut.
 

  

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo deset dogodkov, kjer je bila potrebna 
pomoč gasilcev, v GPO Polzela ter GPO Braslovče so imeli 
po eno intervencijo, medtem ko GPO Tabor in GPO Vransko 
intervencij nista imeli.

Tadej Zupan, 
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

USPEH VRANSKIH GASILK
Člansko tekmovanje Gasilske zveze Žalec je potekalo v ne-
deljo, 7. 10. 2018, na Vranskem. PGD Vransko sta zastopali 
dve ekipi, in sicer v kategoriji člani A in članice B. Na tek-
movalnem prostoru so se ekipe zbrale v zbor in članice PGD 
Vransko smo s ponosom dvignile tekmovalno zastavo ob 
zvokih koračnice. Člani A PGD Vransko so odprli tekmovanje 
z izvedbo vaje, nato pa so sledile skupine po razporedu. 

Tekmovanje članic se je začelo po naših tihih pričakova-
njih, da izvedemo suho vajo z motorno brizgalno kar se da 
skladno s Pravili gasilskih tekmovalnih disciplin. Čas 62,70 
sekunde in brez kazenskih točk je bila res odlična spodbuda 
na poti na naslednjo vajo – razvrščanja. Tudi ta je bila uspeš-
na. Čakal nas je še teoretični del in članice so se izvrstno izka-
zale pri poznavanju gasilske tehnike, opreme in organizacije. 

V hudi konkurenci ekip nam je članicam PGD Vransko uspelo 
doseči vrhunski rezultat, in sicer 1. mesto v skupini članic B. 

Na ta rezultat smo še posebej ponosne, saj smo ga dosegle 
na domačem terenu in z glasno podporo navijačev ob progi. 
Seveda brez mentorja Danija Granda ne bi šlo, zato hvala za 
potrpljenje, spodbudo in strokovno podporo v času inten-
zivnih vaj in tudi na sami tekmi. 

V naši zbirki dosežkov moramo izpostaviti 3. mesto v Ligi 
članic in članov GZ Žalec 2018, ki je skupni seštevek rezul-
tatov tekmovanj na Gomilskem – nočna tekma, v Letušu, 
Braslovčah, Levcu in Polzeli. 

Za zbranimi dosežki, ki so motivacija za naprej, se skriva ve-
liko ur vaj, priprav in timskega dela. Še naprej se bomo trudi-
le uspešno zastopati PGD Vransko v bližnji in daljni  okolici. 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
Tina Homšak

Zgodilo se je ...
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TEKMOVALO 600 GASILCEV IN GASILK GZ ŽALEC
Na nogometnem igrišču na Vranskem je 
bilo v nedeljo, 7. oktobra, v organizaciji 
Gasilske zveze Žalec, Gasilskega povelj-
stva Občine Vransko in PGD Vransko organi-
zirano člansko tekmovanje GZ Žalec. 

Na tekmovanju je sodelovalo 60 ekip, kar 
pomeni 600 gasilcev in njihovih spremljeval-
cev. Člani in članice so tekmovali v vaji z mo-
torno brizgalno, vaji razvrščanja in teoretič-
nem testiranju, starejši gasilci in gasilke pa v 
vaji s hidrantom in vaji razvrščanja. 

Vrstni red članice A: 1. PGD Drešinja vas, 2. 
Andraž nad Polzelo, 3. Levec; člani A: 1. An-
draž nad Polzelo, 2. Letuš, 3. Drešinja vas, … 
13. Ločica pri Vranskem, …19. Tešova; čla-
nice B: 1. Vransko, 2. Letuš, 3. Andraž nad 
Polzelo, 10. Prekopa-Čeplje-Stopnik; člani B: 
1. Levec, 2. Braslovče, 3. Drešinja vas;  stare-
jše gasilke: 1. Grajska vas, 2. Kapla-Pondor; 
starejši gasilci: 1. Drešinja vas, 2. Ponikva pri 
Žalcu, 3. Zabukovica itd. 

Projekt tekača Bogomirja Dolenca je največji tovrstni projekt 
v letu 2018 v Sloveniji.

S projektom, v katerem je tekač Bogomir Dolenc odte-
kel dvainštirideset dnevnih maratonov v dvainštiridesetih 
zaporednih dnevih, s ciljem zbiranja denarnih sredstev za 
ustanovo Mali vitez in njene male viteze, je želel povezati 
rekreacijo, šport, gibanje in dobrodelnost. Ob zaključnem 
maratonu s Trojan do Velenja se je ustavil tudi na Vranskem, 
kjer so ga pri podjetju Petre šotori-hale, d. o. o., toplo spre-
jeli in tekače pogostili s sadjem in vodo. Z Bogimirjem je 
simbolično tekla tudi direktorica podjetja ga. Mira Petre, na 
sprejemu se je pridružil tudi župan občine Vransko g. Franc 
Sušnik, ki se je do industrijske cone Čeplje pripeljal kar s kole-

som. Gibanje za male viteze je tako dobilo podporo v polni 
meri. 

Moto “gibanje za male viteze” je postal moto športno-do-
brodelnega projekta zaradi same spodbude malih vitezov v 
gibanje, v okolje življenja. Hkrati pa postaja vodilo ostalim 
– starejšim, mladim, športnikom, nešportnikom, delovno 
aktivnim občanom, otrokom, in sicer kot spodbuda in po-
vabilo k aktivnemu gibanju v času izvedbe projekta (tek, 
hoja, rekreacija, druženje, spodbujanje ostalih udeležencev 
ipd.), da tako z gibanjem naredijo nekaj zase in svoje dobro 
počutje.

Saša Pernovšek, 
PETRE, d. o. o.

ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT 42 MARATONOV V 42 DNEH 

Zgodilo se je ...

Ob zaključku tekmovanja so pokale podelili funkcionarji PGD Vransko, GPO 
Vransko, GZ Žalec ter župan Vranskega. Franc Sušnik. 

T. Tavčar
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Občina Vransko je v sodelovanju z Župnijsko Karitas in 
Občinsko organizacijo Rdečega križa Vransko četrto nedel-
jo v septembru pripravila tradicionalno srečanje krajanov, 
starih sedemdeset in več let. Teh je v Občini Vransko 366, 
srečanja pa se je udeležila dobra tretjina.

Naprej 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  starejši med seboj pogovo-
rijo in obujajo spomine na čase, ko so skupaj ustvarjali utrip 

kraja. Še posebej pa je z izbranimi besedami pozdravil tiste, 
ki so se srečanja udeležili prvič, to pa so občani, ki so se rodili 
leta 1948. Ob koncu nagovora  je  vsem zbranim zaželel ve-
liko zdravja ter da se prihodnje leto zopet srečajo. 

Srečanje so s  kulturno-zabavnim programom popestri-
la otroška šolska folklorna skupina OŠ Vransko-Tabor pod 
mentorstvom Brede Čvan in ansambel Franca Zupana s pri-
jatelji, prireditev pa je povezovala Kristina Bogataj. 

Vsak udeleženec je prejel spominsko darilo, ki so ga pripra-
vile članice RK Vransko, na kosilo pa je vse skupaj z molitvijo 
povabil župnik Jože Turinek.

T. Tavčar 

STAREJŠI OBUJALI SPOMINE

Zgodilo se je ...
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Ko se družijo ples, pesem in veselje v našem kraju, je za-
gotovo poseben dogodek. Tudi tokrat je bil. Na letni kon-
cert folklorne skupine Vransko so bili povabljeni tudi gost-
je iz Delčeva. Z Makedonijo sodelujemo že kar sedem let. 
Vrata naših in njihovih domov se vsakokrat široko odprejo 
in sprejmejo nastopajoče k sebi v eni in drugi državi. Nasto-
pajoči so ponavadi osnovnošolci in tako se otroško veselje, 
ples, petje, druženje in dopisovanje ter ohranjanje tradicije 
začne že zelo zgodaj.  Naše prijatelje smo na Osnovni šoli 
Vransko sprejeli v petek, 5. 10. 2018, jih pogostili z večerjo in 
odpeljali domov na počitek, saj je njihovo potovanje trajalo 
kar 15 ur. V soboto smo jih peljali na ogled našega glavnega 
mesta. Ljubljana je turistično in kulturno zanimivo mesto, 
tako da smo ponosno predstavili vse znamenitosti. V soboto 
popoldne smo si vzeli nekaj časa tudi za ogled Vranskega in 
njegove okolice. Majhen in čudovit kraj, so dejali. Največje 
navdušenje nad našo deželo je urejenost, čistoča in seveda 
prijaznost.

Koncert folklornega društva Vransko je bil osrednji dogodek 
srečanja. Najprej so nastopili folkloristi od prvega do petega 
razreda Osnovne šole Vransko-Tabor, ki so nam predstavili 
nekaj ljudskih rekov, pesmi in plesov. Folklora iz Delčeva je 
nastopila v osrednjem delu koncerta in navdušila s svojim 
ubranim nastopom, tako da so po bučnem aplavzu ponovno 

prišli na oder in še enkrat odplesali svoje kolo ali makedon-
sko oro. Po koncertu se je ob dobri kapljici in pojedini, ki jo 
je pripravilo folklorno društvo, nadaljevalo druženje. Goste, 
med katerimi je bil tudi direktor Kulturnega doma Delčevo 
Metodi Tolevski, sta uradno sprejela še župan Občine Vrans-
ko Franc Sušnik in direktorica Zavoda za kulturo turizem in 
šport Suzana Bratož Felicijan.

V nedeljo dopoldne so gostje pripravili še en nastop v trgu 
Vransko. Kar na prostem so zaplesali in zapeli. Ponudili pa so 
tudi nekaj makedonskih dobrot. Posebej so bile dobre suhe 
slive in bučke.

Popoldne se je naše druženje zaključilo. Pred šolo smo še 
skupaj zaplesali oro, potem pa se solznih oči in mahajočih 
rok poslovili. 

Še vtis naše učenke Zale Križnik: Hvala za tako lepo izkušnjo. 
Niti malo mi ni žal. Upam, da še kdaj doživim kaj podobnega. 

Gost, Metodi Tolevski, je strnil vtise:  Ti trije dnevi so bili eni 
od najlepših v tem letu. Vaš mir in ljubeznivost sta mi dajala 
občutek, kot bi bil doma. Želim vam, da ostanete še naprej 
takšni in z veseljem vas pričakujem v Makedoniji. 

Organizacijski odbor: 
Maja Jerman, Breda Čvan in Majda Pikl

KO SE DRUŽIJO PLES, PESEM IN VESELJE

Število uporabnikov pomoči na domu, ki starejšim podalj-
šuje možnost bivanja v domačem okolju, se povečuje. 
Prav tako se povečujejo njihove potrebe po različnih ob-
likah pomoči. Pomoč na domu obsega tri sklope pomoči, 
ki se z dogovorom popolnoma prilagodi posamezniku v 
domačem okolju. 

Najbolj iskana storitev je prinos kosila, ki je prilagojen sta-
rostniku, na njegov dom. To pomeni veliko razbremenitev 
njih samih in njihovih svojcev, ki se iz služb praviloma 
vračajo prepozno, da bi lahko skuhali, postregli, nahranili 
najbližjega s kosilom in da bi se temu še sploh lahko rek-
lo kosilo. Prinos kosila je izredno pomemben z vidika so-
cialnega stika in je velikokrat tudi vstopna točka v ostale 
storitve. 

V zadnjem času opažamo, da se povečuje povpraševanje 
po sklopu pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih, in sicer 
pomoč pri umivanju, osebni higieni, pomoč pri hranjenju 
ter pomoč pri preoblačenju. Zaznavamo tudi vedno več-
jo potrebo pri zagotavljanju oskrbe umirajočih, hkrati z 
nudenjem podpore svojcem, da zdržijo najtežje trenutke 
življenja, ko se poslavljajo njihovi ljubljeni. 

Neformalni oskrbovalci so tisti, ki dnevno ali tedensko 
skrbijo za starejše ali bolne. Najpogosteje so to zakonci, 
hčere, sinovi, in ti so velikokrat preobremenjeni. Poleg 
svojih dnevnih nalog morajo skrbeti za večinoma neg-
ibne, pogostokrat dementne posameznike, ki potrebu-
jejo higieno, morajo jih dvigovati, hraniti, oblačiti, ponoči 
vstajati, skrbeti za jemanje zdravil, reševati zdravstvene 
in druge zaplete. Preobremenjenost tistih, ki skrbijo za 

BREZ SRČNOSTI IN ODDIHA PRI TEM DELU NE GRE

Zgodilo se je ...



11

V soboto, 6. oktobra,  dopoldne so se na Čreti na Dobrovljah 
na tradicionalnem srečanju zbrali borci in člani veteranskih 
organizacij. Počastili so spomin na prvo frontalno bitko slo-
venskih partizanov z nemško vojsko oziroma policijo okto-
bra 1941.

Borce, druge obiskovalce in pohodnike je partizanska Čreta 
letos pozdravila v soncu, že tradicionalno pa so za praznič-
no razpoloženje poskrbeli preboldski godbeniki. Slovesnost 
se je pričela s prihodom praporov veteranskih organizacij, v 
imenu organizatorja pa je zbrane pozdravil predsednik žal-
skega združenja borcev za vrednote NOB Marijan Turičnik. 
Udeležence srečanja sta nagovorila tudi župan Občine 
Nazarje Matej Pečovnik in podpredsednica Zveze koroških 
partizanov Marija Koletnik. Marijan Turičnik je na kratko 
orisal prvo frontalno bitko prvega Štajerskega bataljona na 
Čreti pred 77 leti. 

Slavnostni govornik - zgodovinar in kustos vojaškega muzeja 
slovenske vojske dr. Martin Premk - je med drugim poudaril, 
da je bila druga svetovna vojna najtežje obdobje za sloven-
ski narod. Danes želijo mnogi zanikati pomen partizanske-
ga boja, vlogo Tita in tudi rdeče zvezde kot simbola boja, je 

izpostavil dr. Premk. Po mnenju dr. Martina Premka sprava 
sploh ni potrebna. 

S pesmijo so spomin na težko obdobje druge svetovne vojne 
počastili tudi pevci mešanega pevskega zbora iz Tabora in 
recitatorka Jožica Ocvirk. 

T. T. 

BORCI NA ČRETI

starejše, je vidna tudi v našem okolju. Stanje preobre-
menjenosti se lahko hitro poslabšuje zaradi šibke socialne 
mreže, nerazumevanja starosti in bolezni, slabega dosto-
pa do informacij, neuporabe ortopedskih pripomočkov, 
predvsem pa zaradi nezmožnosti prekiniti z oskrbo in v 
obliki dopusta ali oddiha vsaj občasno poskrbeti zase. 

Odmor je pri tistih, ki skrbite za starejše doma, ključnega 
pomena, da lahko pomoč prinese zadovoljstvo tistemu, 
ki je oskrbovan, in tistemu, ki oskrbuje. Ravnovesje v tem 
vam lahko ponudimo mi na način pomoči na domu. 

Mojca Hrastnik 

Krompir namreč. Tokrat se je Svetovni 
festival praženega krompirja odvijal pri 
naših zamejskih rojakih v Doberdobu. Od 
skoraj 60 ekip smo se ga v drugo udeleži-
li tudi "Krompirjevci univerze Vransko". 

Tako kot lani nas je tudi tokrat pozdra-
vilo mokro vreme, a letos smo bili do-
bro pripravljeni tudi na to neprijetnost. 
Ob vrhuncu prireditve je posijalo sonce, 
tako da poizkuševalcev ni manjkalo. 
Novih receptov nismo preizkušali, saj se 
je lanski z medom spet izkazal za nekaj 
posebnega.

Ob že utečeni ekipi ga bomo »tenstali« 
tudi v prihodnje. 

  Za DUTŽO Vransko 
Polona Ferkov

SPET SMO GA TENSTALI

Zgodilo se je ...
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SREČANJE OBČANOV – MLADIH PO DUŠI IN SRCU
V nedeljo, 23. 9. 2018, smo se zopet družili 
občani Občine Vransko, »mladi po duši in srcu«, 
ter številni prostovoljci. V čast nam je bilo, da 
smo se lahko z njimi družili ter pričarali nasme-
he na njihove obraze. 

Za pogostitev je poskrbela Občina Vransko, 
za spominke in postrežbo prostovoljci OO RK 
Vransko in Karitas Vransko, za okusno kosilo 
kuharice OŠ Vransko-Tabor, da pa ni bilo pre-
več dolgočasno, je poskrbel ansambel »Franca 
Zupana s prijatelji«. Hvala otroški folklorni sku-
pini OŠ Vransko-Tabor, Kristini Bogataj, županu 
g. Francu Sušniku, g. župniku ter vsem, ki ste 
kakor koli prispevali k odličnem vzdušju na ta 
dan.  

Želimo, da se prihodnje leto vidimo še v večjem 
številu. 

OO RK Vransko

NOVO VOZILO ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ
Pred Zdravstvenim domom dr. Jožeta Potrate Žalec je 
bila v ponedeljek, 22. oktobra, krajša slovesnost ob pri-
mopredaji novega vozila »SUV« za urgentnega zdravnika. 
Zbrane sta uvodoma pozdravila Nataša Gaber Sivka, vod-
ja urada za negospodarske javne službe, in direktorica JZ 
ZD dr. Jožeta Potrate Žalec dr. Hana Šuster Erjavec.

Kot sta poudarili, je nakup novega vozila za urgentnega 
zdravnika, za uporabo v nujni medicinski pomoči, saj je 
obstoječe rezervno vozilo dotrajano in potrebno zame-
njave. Trenutno prvo vozilo ne izpolnjuje vseh standardov, 
določenih s Pravilnikom o dispečerski službi, rezervno pa 

ni več primerno za urgentno dejavnost. Prav tako pa se 
iz leta v leto povečuje tudi obseg dispečerske dejavnosti.

Vrednost vozila je 29.290 evrov, z opremo vred pa  49.290 
evrov, Vozilo bo z medicinsko, informacijsko in telekomu-
nikacijsko opremo ter opremo z ustrezno signalizacijo, ki 
jo bo zagotovil ZD Žalec najkasneje do 30. marca prihod-
nje leto. Ključe novega vozila je vodji službe nujne  
medicinske pomoči, zdravnici Petri Jeras, izročil župan 
Občine Žalec Janko Kos. 

T. Tavčar

Zgodilo se je ...
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ABONMA

2018/2019

sobota, 3. november 2018, ob 10.00

predstava z bobni in plesom za otroke od 3. leta starosti

OTROŠKI ABONMA

Zavod Enostavno prijatelji

sobota, 17. november 2018, ob 19.30

Slavko Pregl / Maja Gal Štromar
NORCI

predvolilna komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

Gledališko združenje Koroški deželni teater

INDIJANSKA SKRIVNOST

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
  
  
 

* do 15 otrok brez pogostitve: 100,00 EUR 
* nad 15 do 20 otrok brez pogostitve: 135,00 EUR 

 
CENA VKLJUČUJE: 

- 2 uri tematske animacije ali 1,5 ure tematske animacije + 0,5 h pogostitve 
- 1 animator (nad 15 do 20 otrok 2 animatorja) 

- v primeru pogostitve, za katero poskrbite sami, vam pripravimo prostor v avli športne dvorane 
- v primeru podaljšanja rojstnega dne za 1 h, se cena poveča za 30 % 

 
 

Informacije: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749, 03 703 12 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAZNUJ ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 
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PRIREDITVE V NOVEMBRU:
• torek, 6. in 20. november 2018, ob 10. uri: Bralno druženje v Našem domu 
• torek, 20. november 2018, ob 18. uri: Meditativna pravljična ura s poustvarjanjem z Ano Grašinar 
• torek, 20. november 2018: začetek bralnega projekta Savinjčani beremo 2018/19 
• petek, 23. november 2018: Dan modrih knjig 
• sobota, 24. november 2018, ob 18. uri: Divja Aljaska, potopisno predavanje Barbare Popit

Vabljeni!

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE 
Stanovalci upokojenskih domov in domov za varovanje in oskrbo 
ljudi, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso zmožni živeti 
samostojno, so tudi v letu 2018 redno sprejemali prostovoljke iz 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec, da so jim pripovedovale, se 
pogovarjale in z njimi zapele.  
V začetku oktobra smo se z nekaterimi varovanci in njihovimi 
spremljevalci srečali na skupni prireditvi v avli Doma II. slovenskega 
tabora Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke. Pozdravila jih je 
direktorica knjižnice Jolanda Železnik, ki je v nadaljevanju tudi vodila 
prireditev. Posebno pozornost so jim z nagovorom namenili Franc 
Sušnik, župan Občine Vransko, Igor Pungartnik, podžupan Občine 
Polzela, dr. Hana Šuster Erjavec, podžupanja Občine Žalec, in še kdo. V skupnem programu so se najprej 
pokazale plesalke Kulturnega društva plesa in animacije Mavrica pod mentorstvom Zinayide Vovk, nakar smo 
spremljali številne nastope posameznih domov oz. zavodov. Program je radoživo zaključil mladi glasbenik 
s frajtonerico Jakob Zagožen, ki je ob igranju na harmoniko tudi zapel. Druženje smo zaokrožili z zeliščnim 
čajem in sadnim kruhom, ki nam ga je tudi letos pripravila Fanika Burjan. 

ČAROVNIŠKA PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 
Ko pade mrak, je čas za pravljico. V knjižnici je to navadno tretji torek v 
mesecu. Tokrat smo pokukali v čarovniško šolo, po kateri sta nas vodili 
dve navihani čarovnici. In bili smo zraven, ko sta mešali najboljše testo za 
medenjake, sestavljeno iz »desetih dobrih šal, ščepca čistih neumnosti, 
radostnega smehca, vreče dobre volje, tri četrt zajemalke zelo sladkih sanj, 
za noževo konico trme in vsaj za deset prstov žgečkanja«. Prepričali smo se, 
da je recept odličen, zato bomo ta recept uporabili tudi doma. 

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• Howell, H.: Škot, ki me je rešil 
• Hoyt, E.: Srčni plemič 
• Scott, K.: Sladko osvajanje 
• Ward, J. R.: Hudičev rubež 
• Martin-L., A.: Srečni ljudje berejo in pijejo kavo 
• Adams, T.: Brez izhoda 
• Hardt, H.: Obsedenost 
• Crnkić, K.: Pazi, katerega volka hraniš 
• Podgoršek, V.: Ljubezen po ljubezni 
• Neruda, P.: Tvojih nog se dotikam v senci 
• Pušenjak, M.: Naravno varstvo vrtnin 

 OTROCI
• Štefan, A.: Škratovske oči 
• Kvartič, A.: Kdo in kaj? Razvozlaj! 
• Sykes, J.: Akademija samorogov, 1. in 2. del 
• Gradbeni stroji, Reševalna vozila (kartonki) 
• Richards, J.: Sile 
• Košmrlj, M.: O miški, ki je iskala sir 
• Sedlackova, J.: Zgodovina mode 
• Selišnik, N.: Erazem Predjamski 
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Izkoristili smo sončno torkovo popoldne 
in se odpravili na prvi planinski pohod v 
tem šolskem letu. Zbralo se nas je kar 
23 mladih nadobudnih planincev, starih 
4-6 let. 

Sledili smo navodilom in oznakam so-
vice Oke, ki so nas vodile mimo kam-
pa in graščine Podgrad do cerkve na 
Taboru, od tam pa skozi gozd do jame 
Škadavnice. Večji del poti je potekalo 
po markirani planinski poti, saj zelo radi 
iščemo markacije. 

Previdno smo se spustili do vhoda v 
jamo, kjer smo se lahko ohladili, saj je 
bilo v jami kar nekaj stopinj hladneje kot 
zunaj. 

Do vrtca smo se, prijetno utrujeni in 
pod vtisom novih dogodivščin, vrnili 
skozi vas Klokočovec in čez Marelico. 
Le kam nas bo Oka popeljala prihodnjič?

Mateja, Katja in Matejka

SOVICA OKA POPELJALA PLANINCE VRTCA VRANSKO V ŠKADAVNICO

Lepo jesensko vreme nas je spodbudilo, da smo se odločili 
oditi na dolg pohod v Prekopo, kjer smo se srečali z otroki 
vrtca Tabor, ki so enako stari kot mi in bodo prav tako drugo 
leto odšli v šolo, kjer se bomo srečevali na različnih priredit-
vah, šolah v naravi in športnih dnevih. Srečanje je bilo zabav-
no in veselo. Na športnem igrišču v Prekopi smo se najprej 
okrepčali, se spočili in se zabavali ob različnih gibalnih igrah. 
Skupaj smo se igrali s padalom, vlekli vrv, igrali nogomet. 
Otroci vrtca Tabor so nam zapeli svojo himno in nam podarili 
zastavo z grbom občine Tabor, ki smo jo ponosno obesili v 
našem vrtcu. Na poti nazaj smo se ustavili na dveh kmetijah, 

kjer smo si lahko ogledali živali in delo na kmetiji. Za gostoljub-
je se zahvaljujemo Lipovi in Rjavčevi kmetiji. Ko smo prispeli 
v vrtec, smo začeli razmišljati, kako bi se zahvalili otrokom iz 
vrtca Tabor za zastavo in himno, zato smo se odločili poslati 
pismo. Zaradi tega smo odšli na pošto, kjer so bili tako pri-
jazni, da smo si lahko ogledali delo na pošti. Možnost smo si 
imeli tudi ogledati, kje poštarji sortirajo pošto, kaj je potovnik 
in kam dajo pisma, ki so namenjeni nam. Za zelo konkretno 
voden ogled pošte se zahvaljujemo upravnici pošte Poloni, ki 
nas je prijazno sprejela in nam povedala, kar nas je zanimalo.

Otroci skupin 5–6 z vzgojiteljicami

SREČANJE OTROK VRTCA VRANSKO IN VRTCA TABOR
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Poletje je šolskemu vrtu dalo svoj pečat. Vročina, suša, buj-
na rast in pomanjkanje delovnih rok se je dobro poznalo na 
visokih gredah. Prav zato smo se člani kuharsko-vrtnarske-
ga krožka že sredi septembra zbrali na šolskem vrtu in ga 
spravili v red. 

Najprej smo populili plevel in druge rastline, ki so odslužile 
svojemu namenu, ter vse odnesli na šolski kompost. Na 
gredah smo našli nekaj plodov in ogromno semen ognjiča, 
solate, fižola, peteršilja, pora. Shranili smo jih v papirnate 
vrečke, zapisali vrsto semen in jih shranili za naslednjo pom-
lad. Prav tako smo posejali in zalili nekatere rastline, ki nas 
bodo razveselile zgodaj spomladi. 

Da ne bi bili lačni, smo iz nabranih plodov in buče skuhali 
juho. In to kar na šolskem igrišču. Medtem ko smo čakali, 
da se juha skuha, smo otrebili buče. Bučnice bomo uporabili 
na enem od naslednjih srečanj za pripravo rulade ali kakšne 
druge dobrote. Eno bučo smo tudi hudomušno izrezali in 
jo dodali skromni razstavi plodov in semen pred vhodom v 
šolo. Pojedli smo juho, ki smo si jo izboljšali s kislo smetano, 

za posladek pa spekli vaflje in zares prijetno končali srečanje 
ob sladkanju in klepetu.

Mentorici: Nataša Pečovnik in Maja Jerman

KONEC POLETJA NA ŠOLSKEM VRTU 

Kot drugi prednostni cilj želimo v otrocih razviti temeljne vrednote (spoštljivost, 
iskrenost, strpnost, empatija). Zato smo se na sončno septembrsko sredo z 
namenom pomoči že pred zajtrkom odpravili na pot. Ta nas je vodila proti Tešovi. 
Po prvem vzponu smo na Brišah v naravi pojedli zajtrk iz nahrbtnikov. Po dobrem 
okrepčilu nas je pot vodila proti našemu cilju. Na Tešovi smo obiskali gospo Roma-
no in njeno sosedo, gospo Marijo. Zavihali smo rokave, pobirali jabolka, luščili fižol, 
trli orehe, zraven pa se tudi posladkali z jesenskimi plodovi. Da je bila zadovoljena 
polna mera gibanja, smo plezali po drevesih in videli še nekaj živali. V zahvalo smo 
dobili zaboj jabolk. 

Pot v dolino nas je vodila mimo gospe Tine, ki nam je postregla s svežim jabolčnim 
sokom. Polni veselja in zavedanja, da smo naredili tudi kakšno dobro delo, smo se 
vrnili v vrtec. Iz prejetih jabolk je nekaj dni kasneje zadišalo po slastnem kompotu. 
Gostiteljicam se zahvaljujemo za gostoljubje in obljubljamo, da se vrnemo še kdaj. 

Otroci skupin 5–6 let

JESENSKA OPRAVILA NA TEŠOVI 

Hallo!    Hello!   Bonjour!                                            

Zaznamovali smo evropski dan jezikov, 26. september 2018. 

Letos smo pod drobnogled vzeli nemški jezik in našo sever-
no sosedo Avstrijo. 

Že junija smo odšli v glavno mesto, to je na Dunaj. O Dunaju 
smo izvedeli marsikaj zanimivega, med drugim tudi to, da naj 
bi veljali Dunajčani za najbolj poštene ljudi. Nasploh pa, da 
veljajo Avstrijci za zelo toleranten narod. 

Na šoli smo pripravili razstavo o zanimivostih avstrijske 
dežele. Pripravili smo kviz in srečnim izžrebancem podelili 
praktične nagrade. Temu dogodku je bila namenjena tudi 
radijska oddaja, v kateri smo med drugim poslušali pozdrave 
v najrazličnejših jezikih. 

Tschüs!     Bye!     Salut! 

Mentorica: Martina Zupan Kuserbanj

EVROPSKI DAN JEZIKOV
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A K T I 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2018 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 
79/09, 51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-
1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve RS, 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 26. redni seji dne 9. 10. 2018 sprejel 
 
 

O D L O K  
o rebalansu proračuna Občine Vransko  

za leto 2018 
 
 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

 
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine 
Vransko,  št. 72/2017 z dne 22. 12. 2017) tako, da se glasi:  

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2018 

v EUR 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in 
storitve 
706 Drugi davki 
  

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 

   
3.165.680 

 
2.429.190 
2.068.592 
1.790.735 

              220.107 
56.750 

 
1.000 

 
360.598 
159.248 

 
3.200 
5.000 
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713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
  

73 PREJETE DONACIJE                           
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI                      

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 
  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                    
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 
  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 Investicijski transferi pravnim in 
fiz. osebam, ki niso PU 
432 Investicijski transferi PU  
  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
 

150 
 

193.000 
 

287.275 
              287.275   

   
0 

                         0   
   

0 
 

449.215   
              449.215   

 
 

3.143.234 
1.231.290 

              182.298   
 

29.689 
 

962.916 
13.830 
42.557 

 
977.901 
16.190 

524.979 
 

82.414 
 

354.318 
 

878.814 
878.814 

 
   

55.229 
35.597 

 
19.632 

 
22.446 

 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2018  

v EUR 
 
IV. PREJETA VRAČILA                             
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                                     

750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV                           

440 Dana posojila 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb                                               
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in 
drugih osebah javnega prava, ki   
imajo premoženje v svoji lasti 
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA   
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2018  

v EUR 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                        
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

   
231.708 

             231.708  
             231.708  

   
 304.067   

             304.067 
             304.067 

 
- 49.913   

 
 
   

- 72.359  
 
   

- 22.446   
 
   
   

52.294 
   
 

 
2. člen 

(splošna proračunska rezervacija) 
 

2. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2018 
znašajo 2.000 EUR. 

 
3. člen 

(proračunski sklad) 
 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2018 se 
oblikuje v višini 40.557,01 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.557,01 EUR 
župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 
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V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet. 
 
Proračunski rezervni sklad v letu 2018 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 378.958,62 EUR. 
 

4. člen 
 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2018 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 
72/2017 z dne 22. 12. 2017) ostanejo nespremenjene. 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 410-1/2018                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 9. 10. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
2. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2018 
 
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 26. redni seji dne 9. 10. 2018 sprejel 
naslednjo 

 
D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 
za leto 2018 

 
 

1. člen 

Dopolni se letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2018, sprejet na 21. redni seji 
občinskega sveta Občine Vransko dne 21. 12. 2017 tako, da 
se dopolni tč. 2 -  razpolaganja z nepremičnega premoženja 
-  kot sledi: 

Dodajo se nove točke 8., 9., 10. in 11.  

Zap.
št. 

Lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremičnine 

Velikost 
nepremičnine 

m² 

Vrednost 
nepremični-

ne  
(€) 

8. stavbno  
zemljišče 

parc. št. 373/17,  
k.o. Vransko 

 953 m2 28.030,00  

9.  stavbno 
zemljišče  

parc. št. 391/7, 
k.o. Prekopa 

 601 m2 17.771,57 

10. stavbno 
zemljišče 

parc. št. 391/9, 
k.o.  Prekopa 

  5618 m2 166.124,26 

11. stavbno 
zemljišče 

parc. št. 392/9, 
k.o. Prekopa 

 8935 m2 264.207,95 

 
2. člen 

 
Ostale določbe načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem ostanejo nespremenjene. 
 

3.  člen 
 
Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja z stvarnim 
premoženjem Občine Vransko začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 
 
Številka: 478/2018                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 9. 10. 2018                            Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 v Občini Vransko 
 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko  (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 26. redni seji dne 9. 10. 
2018 sprejel 

 
 

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve 2018 v Občini Vransko 
 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno 
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v 
Občini Vransko. 
 

2. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski svet, ki 
so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 
EUR za dobljeni glas. 
 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja 
volilne kampanje o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo. 
 

3. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje za volitve župana, katerih 
kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za 
dobljeni glas.  
 
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja 
volilne kampanje kandidatov za župana, ki kandidirata v 
drugem krogu glasovanja, upravičena do povračila stroškov 
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v višini 0,12 EUR za dobljeni glas le na osnovi dobljenih 
glasov v tem krogu glasovanja.  
 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja 
volilne kampanje o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo. 
 

4. člen 
 
Organizatorju volilne kampanje se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine 
Vransko v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih 
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu 
svetu ter njegovi obravnavi na seji občinskega sveta. 
 

5. člen 
 
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 0410/2018                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 9. 10. 2018                            Franc Sušnik l. r. 
 

R A Z P I S I 

4. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
občini Vransko v letu 2019 

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

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

v občini Vransko v letu 2019 
 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov ljubiteljske kulture: 
 
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 
 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo 
naslednje vsebine:  
 
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, 
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, 
vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini 
Vransko za leto 2019 presega vzgojno izobraževalne 
programe,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske 
kulturne dejavnosti,  
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter 
vzdrževanje prostorov,  
- kulturna izmenjava. 

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega 
razpisa 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo 
predvidoma iz sredstev proračuna za leto 2019 namenjeno 
7000,00 evrov. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Razpis se objavi na spletni strani Občine Vransko 
(www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine Vransko. 

5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 
11. 2018 do 12. ure osebno ali priporočeno po pošti na 
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v Občini Vransko za leto 2019« z navedbo naslova 
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 
 
6. Datum odpiranja vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2018. 
  
7. Izid javnega razpisa 
 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
8. Informacije 
 
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na 
spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi: 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/ 

Vse dodatne informacije  v zvezi z razpisom lahko dobite pri 
Suzani Felicijan Bratož, tel. 03/703 12 11 ali po e-pošti: 
suzana.felicijan@vransko.si 
 
Številka: 4302-07/2018-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
5. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2019 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) 
in Letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017 in 79/2018) 
Občina Vransko objavlja 

 
J A V N I   R A Z P I S  

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

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2019. 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 80/2018 – 30. 10. 2018 
 

5 | S t r a n  

 

Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:  

- imajo sedež v občini Vransko in izvajajo svojo dejavnost 
pretežno na njenem območju;  
- so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti 
v športu;  
- delujejo najmanj eno leto;  
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih 
na javni razpis;  
- če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno 
evidenco članstva in evidenco udeležencev programov;  
- izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme v občini 
Vransko. 

2. Namen in cilji javnega razpisa 

Sofinancirajo se naslednje vsebine:  

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- obštudijska športna dejavnost, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport,  
- kakovostni šport,  
- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- športna rekreacija, 
- šport starejših.  
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
- delovanje športnih društev,  
- organizacija športnih prireditev,  
- vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi. 

3. Višina razpoložljivih sredstev 

Za sofinanciranje programov športnih društev in klubov je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2019 na razpolago 
38.869,43 EUR. 

4. Razpisna dokumentacija 

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

5. Rok in način za oddajo vlog 

Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2018. Vlagatelji lahko vloge 
oddajo osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59 ali jih 
pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko.  

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ŠPORT 2019« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo bo v ta namen 
imenoval župan.  

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 

 

7. Dodatne informacije 

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 28 15 
ali po e-pošti: rudi.pusnik@vransko.si. 

Številka: 4302-06/2018-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r.        
 

 

 
6. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
občine Vransko v letu 2019 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje 
Občina Vransko 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje socialno varstvenih programov 
in programov drugih društev na območju občine 

Vransko v letu 2019 

 
 
1. Predmet javnega razpisa  
 
Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna 
Občine Vransko za izvajanje nalog/programov na področju 
socialnega varstva in programov drugih društev, organizacij 
in zvez za leto 2019.  
 
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Vransko v 
Odloku o proračunu  Občine Vransko za leto 2019 zagotovila  
sredstva v višini 7.950,00 evrov: 
 

A. podprogram 18049001 - programi veteranskih 
organizacij  500,00 evrov; 
 

B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih 
skupin 2.250,00 evrov;  
 

C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih 
ranljivih skupin 5.200,00 evrov, od tega: 
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.100,00 evrov, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 evrov, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 evrov. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot 
podporo posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije, 
društva za vrednote NOB ipd); 

B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe 
za občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, 
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje ipd); 

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja 
socialno in zdravstveno ogroženih otrok  (npr. ŽU Griže, 
DPM); 

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

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

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane (npr. MDI, Sonček, 
Društvo slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov 
ipd.); 

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

3. V letu 2019 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki 
niso aktivnega komercialnega značaja in ne  spadajo med 
projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, 
izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se 
njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih  proračunskih 
postavk.   

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

b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2017, potrjeno na ustreznem organu društva;  
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2019; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o 
številu članov društva, seznam članov z območja občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

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

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

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

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

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

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih 
dokumentov  
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih prilog je 30. 11. 
2018 do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo 
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za 
programe socialnega varstva in programe drugih društev 
2019« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2018. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
 
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po 
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na 
razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s 
pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni  popoln,  pozove 
predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema dopolni. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s 
sklepom zavržejo.  

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

9. Dodatne informacije  

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri 
Suzani Felicijan Bratož, tel. 03/703 12 11 ali po e-pošti: 
suzana.felicijan@vransko.si 
 
Številka: 4302-08/2018-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
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7. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2019 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja 
Občina Vransko 
 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 

v letu 2019 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2019. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2019. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2019 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 
– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani 
člani  iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu 
Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena 
vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti 
opremljena z datumom, podpisana in žigosana. 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na 
spletni strani Občine Vransko, na povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz občine Vransko, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 
– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2019«, 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 30. 11. 
2018, do 12. ure. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 3. 12. 2018. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 
dni od dneva odpiranja prispelih vlog.  

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev 
se uredijo s pogodbo. 

Številka: 4302-05/2018-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
8. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 

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

 
J A V N I   R A Z P I S  

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo  

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

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

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do 
višine 784,88 €. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 10. 2018 
v Uradnih objavah Občine Vransko št. 80/2018, na spletni 
strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski 
Občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

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

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

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
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drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti 
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko in  

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

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane (npr. MDI, Sonček, 
Društvo slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov 
ipd.); 

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

3. V letu 2019 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki 
niso aktivnega komercialnega značaja in ne  spadajo med 
projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, 
izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se 
njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih  proračunskih 
postavk.   

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

b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2017, potrjeno na ustreznem organu društva;  
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2019; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o 
številu članov društva, seznam članov z območja občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

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

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

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

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

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

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih 
dokumentov  
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih prilog je 30. 11. 
2018 do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo 
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za 
programe socialnega varstva in programe drugih društev 
2019« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2018. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
 
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po 
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na 
razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s 
pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni  popoln,  pozove 
predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema dopolni. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s 
sklepom zavržejo.  

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

9. Dodatne informacije  

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri 
Suzani Felicijan Bratož, tel. 03/703 12 11 ali po e-pošti: 
suzana.felicijan@vransko.si 
 
Številka: 4302-08/2018-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
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- ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

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

ROK ZA ODDAJO VLOGE  je 14. 11. 2018 do 12. ure. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 
14. 11. 2018 ob 14. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo 
pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje 
župan. 

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

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

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

Številka: 4302-04/2018-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
9. Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične 
sakralne kulturne dediščine na območju občine Vransko 
v obdobju 2019-2023 

Občina Vransko na podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) objavlja 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje obnove nepremične sakralne 
kulturne dediščine na območju občine Vransko v 

obdobju 2019-2023 
 

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nujnega 
investicijskega vzdrževanja in obnove objektov nepremične 
sakralne kulturne dediščine na območju občine Vransko v 
obdobju 2019-2023. 

Upravičeni stroški sofinanciranja: 

- stroški statične sanacije, 
- stroški sanacije sten, stebrov in stropov, 
- stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh, 
- stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov, 
- stroški sanacije stavbnega pohištva, 
- restavratorski posegi, 
- drugi stroški nujnih vzdrževalnih del, ki preprečujejo 

propadanje oz. omogočajo ohranjanje sakralne stavbne 
dediščine. 

 
Lastno delo oz. lastni material brez računov ne sodi med 
upravičene stroške. 

2. Višina razpisanih sredstev in najvišja višina 
sofinanciranja 
 
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju 
občine Vransko v obdobju 2019-2023 znaša 60.000,00 EUR 
oziroma 12.000,00 EUR v posameznem proračunskem letu.   

Občina Vransko bo obnovitvena dela sofinancirala največ do 
višine 50% bruto vrednosti obnovitvenih del. 

3. Upravičenci do razpisanih sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljalci 
objektov sakralne stavbne dediščine na območju občine 
Vransko. 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

- za sredstva lahko kandidirajo lastniki oziroma upravljavci 
objekta sakralne stavbne dediščine na območju občine 
Vransko; 
- sakralni objekt, ki je predmet vloge, mora biti vpisan v 
zbirni register nepremične kulturne dediščine; 
- vlagatelj mora pridobiti kulturnovarstveno soglasje za 
nameravani poseg; 
- vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih 
obrazcih in v razpisnem roku; 
- vlagatelj ima izdelan izvedbeni načrt (popis del) in 
pridobljen predračun za izvedbo obnovitvenih del; 
- vlagatelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo za 
izvedbo obnovitvenih del ter zagotovljen najmanj 50% 
delež iz lastnih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih 
(neobčinskih) virov.       

5. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog 

Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog bodo upoštevani 
naslednji kriteriji: 

a) Glede na stopnjo/pomen zaščitenosti nepremične 
sakralne stavbne dediščine 
 
- sakralni objekt je razglašen za kulturni spomenik - 20 točk 
- sakralni objekt je vpisan v zbirni register nepremične 
kulturne dediščine -10 točk 
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b) Glede na vrsto predvidenih obnovitvenih del ter stopnjo 
ogroženosti/poškodovanosti objekta sakralne stavbne 
dediščine 
 
- nujne izvedbe obnove, katerih odložitev bi lahko povzročila 
nadaljnjo škodo na objektu oziroma bi njena opustitev lahko 
imela za posledico trajno uničenje dela pomembne kulturne 
dediščine – do 80 točk 
- redna investicijsko vzdrževalna dela – do 20 točk 

Prednost pri dodelitvi sredstev sofinanciranja bodo imela 
nujna oziroma neodložljiva dela na objektih sakralne stavbne 
dediščine. Komisija lahko glede stopnje ogroženosti 
sakralnega objekta in nujnosti izvedbe obnovitvenih del 
pridobi mnenje strokovne institucije. 

Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni 
vlagatelj, je 100 točk. 

6. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge 

Razpisna dokumentacija obsega: 
- besedilo javnega razpisa, 
- prijavni obrazec - vloga, 
- vzorec pogodbe, 
- obrazec končnega poročila o porabi sredstev. 

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

Prijava na javni razpis oziroma vloga mora biti vložena na 
razpisnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga 
mora vsebovati: 

- v celoti izpolnjen prijavni obrazec – vloga z zahtevanimi 
prilogami, 
- parafiran vzorec pogodbe. 

7. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja 
vlog 

Vlogo lahko vlagatelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo 
osebno na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno 
označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis 
"NE ODPIRAJ - Javni razpis – nepremična sakralna 
dediščina 2019-2023". Na hrbtni strani kuverte mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja. 

Rok za oddajo vlog je 15. 11. 2018. Šteje se, da je vloga 
pravočasna, če je na naslov naročnika prispela do roka za 
oddajo vlog (t.i. prejemna teorija). Po tem roku oddane ali 
prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev 
ne upoštevajo. 

Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih, 
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane 
pravočasno ali bodo nepopolne tudi po roku, določenem za 
dopolnitev, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. 

Občina Vransko lahko javni razpis po svoji presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih 
sredstev iz proračuna občine. 

8. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru 

Odpiranje ter vrednotenje vlog bo opravila komisija, ki jo 
imenuje župan. Odpiranje vlog bo predvidoma 15. 11. 2018.  

Komisija bo na podlagi prejetih vlog, razpisnih pogojev ter 
kriterijev pripravila predlog sofinanciranja nepremične 
sakralne stavbne dediščine v občini Vransko v obdobju 
2019-2023 in ga predložila občinski upravi, ki bo izdala 
odločbo o dodelitvi sredstev. 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 

Na izdano odločbo se bodo vlagatelji lahko pritožili v roku 
petnajstih dni od prejema le-te. Predmet pritožbe ne morejo 
biti razpisni pogoji ter kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje 
vlog.  

Po dokončnosti izdanih odločb bodo upravičenci pozvani, da 
v določenem roku sklenejo pogodbo, v kateri bodo 
podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti. Če 
pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za 
sofinanciranje umaknil. 

9. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo 

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite na tel. št.: 
(03) 703 28 13 ali po e-pošti: marija.jerman@vransko.si. 

Številka: 4302-09/2018-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

10. Zapisnik 25. redne seje občinskega sveta 
 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 11.9.2018, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Jože 
Matko, Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik, Vid Križnik, Marjan 
Pečovnik  
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:  Monika 
Vrankar, Maja Presekar,  Ksenija Rovan Krivec in Ervin 
Pepel  
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman, 
Mihaela Zupančič in  Mateja Godler 
- ostali prisotni :  Energetika Projekt d.o.o. Rok Penec, 
Nadzorni odbor Občine Vransko, Božena Macarol 
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 6 članov občinskega sveta. 
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• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je predlagal , da se pod točko 11 Razno dodatno 
uvrstita dve vlogi in sicer: 
- Vloga Župnije Vransko za denarno in strokovno pomoč pri 
obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. Marije 
Magdalena na Ločici pri Vranskem in  
- Prošnja Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatne ure tujega jezika nemščine 
Pripomb na podani predlog ni bilo, zato je sledilo glasovanje 
za sprejem dnevnega reda:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 318 
Občinski svet Občine Vransko potrdi uvrstitev vlog 
Župnije Vransko in Osnovne šole Vransko-Tabor na 
dnevni red  25. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko. Vlogi se uvrstita pod 11. točko  Razno. 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem 
redu:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 319 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018 in 
zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od 14. 
ure dalje, do četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici  Občinskega sveta Občine Vransko 
4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva 
predsednice Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami ter imenovanje novega 
predsednika 
5. Polletno poročilo občine Vransko za l. 2018 - 
seznanitev  
6. Obravnava polletnega poročila koncesionarja o 
poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018  
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1 – obravnava in 
sprejem    
8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko 
za programsko obdobje 2018–2020 – 2. obravnava in 
sprejem 
9.  Obravnava  Poročila Nadzornega odbora Občine 
Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa 
proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016 
10.  Sprememba Letnega programa športa v občini 
Vransko za leto 2019 
11. Razno 
- Vloga Župnije Vransko za denarno in strokovno pomoč 
pri obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. 
Marije Magdalena na Ločici pri Vranskem 
- Prošnja Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatne ure tujega jezika nemščine 
 
K točki 1   
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. 
1. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018:  

- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 320 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 24. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018 
v predloženem besedilu. 
 
2. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 4. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala od 
ponedeljka, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do četrtka, 16. 8. 
2018, do 12. ure:  
- 6 glasov ZA 
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 321 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik  4. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je 
potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do 
četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure v predloženem besedilu. 
 
K točki 2 
 
a) Marjan Pečovnik 
 
- Podal je pobudo za odstranitev grmičevja v trgu Vransko, 
na brežini pri mostu čez potok Merinščica, saj le ta ovira 
preglednost cestišča iz obeh smeri. 
 
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala in 
posredovala koncesionarju – Energetiki Projekt d.o.o. 
 
b) Jože Matko 
 
- Podal je pobudo za postavitev prometnih ogledal na treh 
lokacijah in sicer  na križišču z javno potjo 992511 Klance - 
Klokočovec  ter lokalno cesto  490124 Ropasija-Vransko, pri 
hišni številki Tešova 1 (Gotar), na križišču  lokalne ceste 
490124 Ropasija-Vransko ter javne poti 916081 Prilope in na 
lokalni cesti 490123 Čreta-Ropasija pri hišni številki Čreta 1A 
( Križnik). 
 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda proučila in posredovala 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
c) Ivan Kokovnik 
 
- Podal je pobudo za sanacijo obcestnega jarka oziroma za 
ureditev odvodnjavanja ob gozdni cesti 093162 od 
cestninske postaje do Jevš. 
 
Župan je odgovoril, da se bo opravil ogled s koncesionarjem. 
Zadeva pa je takšna, da so vsi lastniki zemljišč levo in desno 
od ceste, zemljišča, ki so tik ob cestišču nasuli, tako, da je 
cesta  sedaj vsaj za pol metra nižje zato je problem z 
ureditvijo odvodnjavanja še toliko večji.  
 
č) Sonja Cencelj  
 
- Povedala je, da je bila v času od zadnje seje občinskega 
sveta od več občanov opozorjena zaradi odprtja oziroma 
uporabe WC-ja na pokopališči Vransko. Vprašala je, kakšna 
je možnost zagotovitve uporabe obstoječega WC-ja v mrliški 
vežici tudi v času, ko mrliška vežica ni odprta oziroma o 
najemu kemičnega WC-ja. 
 
Župan je odgovoril, da sta v mrliški vežici dva WC-ja, moški 
in ženski , ki sta prenovljena in odprta v času uporabe 
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mrliške vežice in tudi tistih nekaj dni pred dnevom mrtvih, ko 
je na pokopališču večja frekvenca obiskov. V preteklosti sta 
WC- je že bila dalj časa odprta in bila tudi že poškodovana, 
zato zaradi velike nevarnosti vandalizma, žal  ne moreta biti 
ves čas na razpolago. Postavitev javnega WC- ja bi bila 
potrebna tudi pri avtobusni postaji v trgu, vendar, se spet 
pojavi problem glede zagotavljanja čistoče oziroma stroškov, 
ki posledično nastanejo. 
 
- Vprašala je kdaj se prične sanacije lokalne ceste LC 
490122 Prapreče-Lipa? 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je odgovorila, da je 
izvajalec že izbran to je S5 projekt d.o.o.  s podizvajalcem 
GP Žalec d.o.o., ki je že izvajal dela na mostu čez Bolsko 
proti AMZS-ju. Njihova ponudba je bila oddana v vrednosti 
cca 236.000€, od tega je nepovratnih sredstev 157.000€ in 
povratnih sredstev 79.000€. Sanacija bo potekala na dveh 
odsekih od Prapreč do novo saniranega ovinka in od Kalov 
do Vologe. 
 
- Podala je pobudo za postavitev prometnega ogledala na 
javni poti 992501 Prepreče-Merinca pri hišni številki Jeronim 
5 (Petek). 
 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda proučila in posredovala 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
K točki 6 Obravnava polletnega poročila koncesionarja o 
poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018  
 
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike 
Projekt d.o.o., ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razprav v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s polletnim poročilom 
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 322 
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Polletnim 
poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko za obdobje od 01.01.2018 do 
30.06.2018. 
 
K točki 3 Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članici  Občinskega sveta Občine Vransko  
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju mandata članice občinskega sveta Alenke 
Pernovšek:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 323 
Občinski svet Občine Vransko sprejme ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata članice občinskega sveta 
Alenke Pernovšek. 
 
K točki 4 Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
članstva predsednice Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami ter imenovanje novega 
predsednika 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
a) Sledilo je glasovanje o sprejemu ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju članstva Alenke Pernovšek v odboru za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: 
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 324 
Občinski svet Občine Vransko sprejme ugotovitveni 
sklep o prenehanju članstva Alenke Pernovšek v odboru 
za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. 
 
b) Sledilo je glasovanje o potrditvi novega predsednika 
odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami imenuje občinskega svetnika Jožeta Matka: 
- 5 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 325 
Občinski svet Občine Vransko potrdi občinskega 
svetnika Jožeta Matka kot novega predsednika odbora 
za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami . 
 
K točki 5 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Vransko za l. 2018 
 
Župan je najprej predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je 
poročilo podrobneje predstavila, nato je zadevo na kratko 
obrazložil še sam. Sledila je razprava v kateri je sodeloval 
Ivan Kokovnik. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Polletnim poročilom o 
izvrševanju proračuna Občine Vransko za l. 2018:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 326 
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Polletnim 
poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za l. 
2018. 
 
K točki 7  Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 - 3/1 – 
obravnava in sprejem    
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o Odloku o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 - 3/1:                    
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
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• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je predlagal , da se pod točko 11 Razno dodatno 
uvrstita dve vlogi in sicer: 
- Vloga Župnije Vransko za denarno in strokovno pomoč pri 
obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. Marije 
Magdalena na Ločici pri Vranskem in  
- Prošnja Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatne ure tujega jezika nemščine 
Pripomb na podani predlog ni bilo, zato je sledilo glasovanje 
za sprejem dnevnega reda:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 318 
Občinski svet Občine Vransko potrdi uvrstitev vlog 
Župnije Vransko in Osnovne šole Vransko-Tabor na 
dnevni red  25. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko. Vlogi se uvrstita pod 11. točko  Razno. 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem 
redu:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 319 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018 in 
zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od 14. 
ure dalje, do četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici  Občinskega sveta Občine Vransko 
4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva 
predsednice Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami ter imenovanje novega 
predsednika 
5. Polletno poročilo občine Vransko za l. 2018 - 
seznanitev  
6. Obravnava polletnega poročila koncesionarja o 
poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018  
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1 – obravnava in 
sprejem    
8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko 
za programsko obdobje 2018–2020 – 2. obravnava in 
sprejem 
9.  Obravnava  Poročila Nadzornega odbora Občine 
Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa 
proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016 
10.  Sprememba Letnega programa športa v občini 
Vransko za leto 2019 
11. Razno 
- Vloga Župnije Vransko za denarno in strokovno pomoč 
pri obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. 
Marije Magdalena na Ločici pri Vranskem 
- Prošnja Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatne ure tujega jezika nemščine 
 
K točki 1   
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. 
1. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018:  

- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 320 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 24. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018 
v predloženem besedilu. 
 
2. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 4. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala od 
ponedeljka, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do četrtka, 16. 8. 
2018, do 12. ure:  
- 6 glasov ZA 
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 321 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik  4. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je 
potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do 
četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure v predloženem besedilu. 
 
K točki 2 
 
a) Marjan Pečovnik 
 
- Podal je pobudo za odstranitev grmičevja v trgu Vransko, 
na brežini pri mostu čez potok Merinščica, saj le ta ovira 
preglednost cestišča iz obeh smeri. 
 
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala in 
posredovala koncesionarju – Energetiki Projekt d.o.o. 
 
b) Jože Matko 
 
- Podal je pobudo za postavitev prometnih ogledal na treh 
lokacijah in sicer  na križišču z javno potjo 992511 Klance - 
Klokočovec  ter lokalno cesto  490124 Ropasija-Vransko, pri 
hišni številki Tešova 1 (Gotar), na križišču  lokalne ceste 
490124 Ropasija-Vransko ter javne poti 916081 Prilope in na 
lokalni cesti 490123 Čreta-Ropasija pri hišni številki Čreta 1A 
( Križnik). 
 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda proučila in posredovala 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
c) Ivan Kokovnik 
 
- Podal je pobudo za sanacijo obcestnega jarka oziroma za 
ureditev odvodnjavanja ob gozdni cesti 093162 od 
cestninske postaje do Jevš. 
 
Župan je odgovoril, da se bo opravil ogled s koncesionarjem. 
Zadeva pa je takšna, da so vsi lastniki zemljišč levo in desno 
od ceste, zemljišča, ki so tik ob cestišču nasuli, tako, da je 
cesta  sedaj vsaj za pol metra nižje zato je problem z 
ureditvijo odvodnjavanja še toliko večji.  
 
č) Sonja Cencelj  
 
- Povedala je, da je bila v času od zadnje seje občinskega 
sveta od več občanov opozorjena zaradi odprtja oziroma 
uporabe WC-ja na pokopališči Vransko. Vprašala je, kakšna 
je možnost zagotovitve uporabe obstoječega WC-ja v mrliški 
vežici tudi v času, ko mrliška vežica ni odprta oziroma o 
najemu kemičnega WC-ja. 
 
Župan je odgovoril, da sta v mrliški vežici dva WC-ja, moški 
in ženski , ki sta prenovljena in odprta v času uporabe 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 327 
Občinski svet Občine Vransko  je sprejel Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
poslovne cone ČE 02-3/1 po hitrem postopku  v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 8 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko 
obdobje 2018–2020 – 2. obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Sonja Cencelj, Jože Matko in Ivan Kokovnik. 
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za 
programsko obdobje 2018–2020 v 2. obravnavi:  
- 5 glasov ZA 
- 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 328 
Občinski svet Občine Vransko  sprejme Pravilnik o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 
2018–2020 v predloženem besedilu. 
 
K točki 9 Obravnava  Poročila Nadzornega odbora 
Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016 
 
Župan je predal besedo predsednici Nadzornega odbora 
Občine Vransko, Boženi Macarol, ki je podala podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval Jože 
Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Poročilom Nadzornega 
odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 329 
Občinski svet Občine Vransko  se je seznanil s 
Poročilom Nadzornega odbora Občine Vransko o 
opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna 
Občine Vransko za leti 2015 in 2016. 
 
K točki 10 Sprememba Letnega programa športa v 
občini Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o spremembi Letnega programa športa 
v občini Vransko za leto 2019:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 330 
Občinski svet Občine Vransko sprejme spremembo 
Letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 11 Razno 
 
- Vloga Župnije Vransko za denarno in strokovno pomoč 
pri obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. 
Marije Magdalena na Ločici pri Vranskem 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Jože Matko, Vid Križnik, Sonja Cencelj, Marjan 
Pečovnik in Ivan Kokovnik.  
 
Sledilo je glasovanje o vlogi Župnije Vransko za denarno in 
strokovno pomoč pri obnovi podrtega obzidja pri podružnični 
cerkvi sv. Marije Magdalena na Ločici pri Vranskem:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 331 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel sklep, da se za 
obnovo podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. 
Marije Magdalene na Ločici pri Vranskem iz proračuna 
Občine Vransko nameni 5.000€. 
 
- Prošnja Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatne ure tujega jezika nemščine 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o prošnji Osnovne šole Vransko-Tabor 
za sofinanciranje dodatne ure tujega jezika nemščine:  
- 6 glasov ZA 
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 332 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se s 
strani Občine Vransko odobri sofinanciranje dodatne ure 
nemščine za šolsko leto 2018/2019 in sicer štiri ure 
mesečno, 10 mesecev po 13,77€/uro, v skupnem znesku 
550,80€. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.50. 
 
Številka: 0320/2018        
Vransko, 11.9.2018 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 



29Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

Petek smo vranski tretješolci izkoristili za ogled Darsove-
ga nadzornega centra Vransko. Zahvaljujemo se gospodu 
Urošu Blatniku, ki nam je pomagal pri izvedbi ogleda in nas 
tudi prijazno sprejel. Več o dogodku so zapisali učenci sami.

V petek, 5. 10. 2018, smo šli na Dars. Mančin ati nam je raz-
kazal nadzorno postajo. Na računalniku nam je pokazal pro-
metne nesreče. Zelo so bile nevarne. Videli smo, kako so se 
vozniki peljali v napačno smer. Na koncu nam je Mančin ati 
razkazal vsa vozila Darsa, videli smo zaboj za sol, plug, frezo 
za sneg in bagija. Po končanem ogledu smo se vrnili nazaj 
v šolo. Ko sem prišel v šolo, sem popil liter vode. Izlet je bil 
zelo zanimiv. Izvedeli smo veliko novih stvari. Najbolj so mi 
bili všeč posnetki prometnih nesreč. 

Max Mravljak, 3. b 

Na Dars smo šli v petek, 5. 10. 2018. Šli smo peš. Tam nas 
je sprejel g. Uroš Blatnik. V prostoru smo videli veliko moni-
torjev. Povedal je, kako kamere snemajo avtoceste. Pokazal 
nam je sol, ki jo pozimi stresajo na cesto. Nazaj smo šli zelo 
počasi. 

Lia Adlešič, 3. a 

V petek, 5. 10. 2018, smo šli peš na Dars. Tam nas je sprejel g. 
Uroš Blatnik. V prostoru smo videli, da imajo na avtocestah 
nameščene kamere, kar smo lahko videli na monitorjih. Gos-
pod je pokazal posnetke prometnih nesreč. Pokazal nam je 
veliko cisterno za sol. O soli je povedal, da ko je zunaj bolj 
mrzlo od 5 stopinj, sol ne deluje več. Potrebno ji je dodati 
kalcij. Potem smo šli peš do šole. 

Jakob Golob, 3. a

Dars smo si ogledali v petek. Tja smo šli po bližnjih poteh. 
Tam nas je sprejel gospod Uroš. Videli smo veliko posnetkov 
prometnih nesreč. Povedal nam je še druge stvari, da smo 
čim več izvedeli o Darsu. Pokazal nam je kupe soli in pove-
dal, kaj naredijo, če je zunaj zelo mrzlo. Po poti nazaj je bilo 
veliko lukenj. 

Žiga Dolar, 3. a 

V petek, 5. 10. 2018, smo šli na Dars. Šli smo peš. Gospod Uroš 
Blatnik nas je tam sprejel. Pokazal nam je posnetke različnih 
prometnih nesreč. Videli  smo kupe soli, s katerimi pozimi 
solijo ceste. Povedal nam je, da kadar je manj kot minus 5 
stopinj, soli dodajajo kalcij. Nazaj smo se vlekli počasi. 

Ema Praprotnik, 3. a

OBISK DARSOVEGA NADZORNEGA CENTRA VRANSKO

V tretjem razredu smo spoznavali promet, prometna pravi-
la, vrste prometa in poklice, povezane s prometom. Da bi 
učenci svoje znanje utrdili, spoznali različna vozila in se pre-
izkusili v samostojnosti, smo organizirali tehniški dan, na ka-
terem so si učenci samostojno kupovali vozovnice, spoznali 
avtobusno in železniško postajo ter tržnico. Na tržnici so se 
pogovarjali z branjevkami in branjevci. Prav vsi so izkazali ve-
liko mero samostojnosti in odgovornosti. Več o tehniškem 
dnevu so zapisali Max, Metka, Miha, Tjaž in Ema.

V četrtek, 4. 10. 2018, smo se z avtobusom odpeljali v Celje. 
Najprej smo si šli ogledat železniško postajo, Ogledali smo si 
kontrolni stolp. Z železniške postaje smo odšli peš na tržni-
co. Tržnica je velika in pokrita. Na njej je veliko stojnic. Na 
stojnicah prodajajo sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjavo 
so prodajali prodajalci. Prodajalce smo vprašali, od kod do-
bijo sadje in zelenjavo in kaj so po poklicu. Ugotovili smo, 
da je največ pridelkov iz Slovenije. Po ogledu smo odšli na 
železniško postajo. Tam smo si kupili vozovnico in se z vla-
kom odpeljali do Polzele. Na vlaku smo si ogledali tudi stro-
jevodjevo kabino. Na Polzeli nas je pričakal kombi, s kate-
rim smo se odpeljali do šole. Doma mi je ata povedal, da se 
zapori ob tržnici imenujejo Stari pisker. 

Max Mravljak, 3. b 

  

V četrtek je bilo super. Najprej smo šli na kombi. Potem smo 
se peljali z lokalnim avtobusom. V Celju na zadnji postaji smo 
izstopili in šli peš do železniške postaje. Na postaji smo šli v 
čakalnico. Nato smo šli h gospodu, ki nam je razlagal o vlakih. 
Šli smo tudi v nadzorni stolp, kjer smo gledali vlake in na ve-
liki tabli pritiskali gumbe. Po ogledu smo odšli na avtobusno 
postajo in nato naprej na tržnico. Po ogledu smo odšli nazaj 
na železniško postajo, kjer smo kupili vozovnice in počakali 
na vlak. Na vlaku je bilo super. 

Metka Grahek Ličer, 3. b 

Tehniški dan smo imeli v četrtek, 4.10. 2018. Naša pot se je 
pričela s šolskim avtobusom. Peljali smo se z lokalnim avto-
busom do Celja. Po prihodu v Celje smo si najprej ogledali 
železniško postajo. Na železniški postaji smo si kupili vo-
zovnice. Po ogledu železniške postaje smo šli na avtobusno 
postajo in na tržnico. Na tržnici smo branjevce in branjevke 
spraševali podrobnosti. Po ogledu tržnice smo šli na vlak. Z 
vlakom smo se peljali do Polzele. Dan mi je bil zelo všeč. 

Ema Praprotnik, 3.a 

Tehniški dan smo imeli v četrtek, 4.10.2018. Naša pot se je 
pričela pri šoli. Peljali smo se s šolskim kombijem. Izstopili 
smo v Šempetru na avtobusni postaji in tam šli na lokalni av-
tobus. Po prihodu v Celje smo si ogledali železniško postajo. 

TRETJEŠOLCI Z VLAKOM IN AVTOBUSOM
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V tednu otroka je v sredo, 3. oktobra 2018, na Osnovni šoli 
Vransko-Tabor potekal športni dan na temo naravnih oblik 
gibanja. Tri delavnice so potekale na šolskem igrišču, dve pa 
na Gorici. V prvi na Gorici so se učenci igrali igre lovljenja in 
štafetne igre. Za pripomočke so uporabili naravne materiale, 
kot so storži, palice, želod. V drugi delavnici pa so ekipe po 
načrtu iskale znake na drevesu in če je ekipa pravilno sledila 
znakom, jo je na koncu čakal zaklad. Na šolskem igrišču je bil 
postavljen razgiban poligon, potekale so igre s padalom in 
zanimive igre za razvijanje ravnotežja, natančnosti in hitro-
sti. Kako so športni dan doživljali otroci, si lahko preberete 
spodaj. 

Učiteljice 1. VIO

Prvošolcem so bile aktivnosti na delavnicah všeč. Večini 
učencev so bile všeč igre z igralnim padalom. Nekateri učen-
ci so povedali, da so bili uspešni na poligonu. Liam in Kris sta 
se  zabavala pri plezanju po pajkovi mreži.  Nekaterim učen-
cem je bilo zabavno v gozdu.

Všeč mi je bilo, ko smo se igrali s padalom, ko smo bili na poli-
gonu, ko smo nosili storže, ko smo se igrali igrico Pikica, stoj. 

Neža Krivec, 2. b

Danes je bil športni dan. Jaz sem se utrudila, zabavala in se 
razigrala. Za najljubšo stvar se ne morem odločiti. 

Zala Robek, 2. b

Danes mi je bilo všeč, ko smo se igrali s padalom. Všeč mi je 
bilo, ko smo med ramena dali storže in hodili z njimi. 

Angelika Rojnik, 2. a

Všeč mi je bilo, ko smo imeli delavnice. Všeč so mi bile vse 
delavnice. Najbolj mi je bilo všeč na Gorici, ko smo iskali zak-
lad. 

Vid Kralj, 2. a

Danes smo imeli športni dan. Bila sem v B-skupini. Najprej 

smo šli h gospe Klavdiji, kjer smo se plazili, hodili po hlodih 
in z žogo zadevali črke. Po malici smo šli na igrišče. Bilo mi 
je všeč. 

Manca Blatnik, 3. b

Športni dan je bil zabaven. Zelo sem se "našportala". Na prvi 
postaji smo se igrali različne igre s padalom. V drugi skupini 
smo imeli rekvizite. Zelo sem se zabavala. Sledila je malica. 
Po malici smo šli na Gorico, kjer smo iskali zaklad. Moji dve 
sošolki in jaz smo opravile vse naloge. 

Živa Karničnik, 3. b

ŠPORTNI DAN ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

Na avtobusni in železniški postaji smo izvedeli, da potrebu-
jemo vozovnice. Po ogledu železniške in avtobusne posta-
je smo šli na tržnico. Pri ogledu tržnice smo videli, kaj vse 
tam prodajajo: oblačila, obutev, sadje, zelenjavo, denarnice 
… Na tržnici smo reševali različne učne liste. Na tržnici smo 
izvedeli, da imajo pridelki in izdelki različne cene. Po ogledu 
tržnice smo se napotili na železniško postajo. Z vlakom smo 
se peljali do Polzele. Do šole smo se peljali s šolskim kombi-
jem. Najbolj mi je bilo všeč na vlaku. 

Miha Habjan, 3.a 

V četrtek, 4. 10. 2018, smo imeli tehniški dan. Naša pot se je 
pričela pri šoli s šolskim kombijem. Izstopili smo v Šempet-
ru. Peljali smo se z lokalnim avtobusom. Po prihodu smo si 
najprej ogledali železniško postajo. Izvedeli smo, da tako na 
vlaku kot na avtobusu potrebujemo vozovnice. Po ogledu 
železniške in avtobusne postaje smo si šli pogledat tržnico. 
Pri ogledu tržnice smo videli, kaj vse prodajajo. Na tržnici 
smo reševali liste. Na tržnici smo izvedeli, od kod prihajajo 
pridelki. Po ogledu tržnice smo šli na železniško postajo. 

Kupili smo si vozovnice. Z vlakom smo se peljali do Polzele. 
Do šole smo se peljali s šolskim kombijem. Na tem dnevu mi 
je bilo še posebej všeč na vlaku. 

Tjaž Bogataj, 3.a

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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Kako smo kolesarji šibek člen v cestnem prometu, so nas 
ozaveščali Želvak team z letakom.

Tudi otroke v vrtcu navajamo na varnost pri kolesarjen-
ju in vožnjo s skirojem ter uporabo čelade. V vrtcu imamo 
poganjalce, ki jih uporabljamo v telovadnici in tudi zunaj na 
parkirišču. Zato smo bili zelo veseli, ko nas je poklical gospod 
Leon Jager in nam ponudil brezplačne poganjalce in čelade, 
ki so bili kupljeni z izkupičkom akcije PREHITI VARNO. V ted-
nu otroka smo pripravili pravi kolesarski poligon s klančino in 
medse povabili gospoda Leona. Otroci so skupaj z ravnatel-
jico Majdo Pikl in pomočnico ravnateljice Mojco Brglez z 
veseljem prevzeli nova poganjalca in čeladi. Otroci bodo z 
velikim veseljem vozili poganjalca, razveselili pa smo se tudi 
dveh čelad. Res iskrena hvala gospodu Leonu in Želvak tea-
mu za tako lepo darilo.

Olga Blatnik

VRTEC VRANSKO IN ŽELVAK TEAM

V podaljšanem bivanju učenci potrebujejo predvsem spros-
titev po napornem dopoldanskem pouku. Pet ur učen-
ja in koncentracije od učencev zahteva precejšen napor. 
Učitelji OPB se zato trudimo narediti te tri, štiri ure čim bolj 
sproščene, zabavne in poučne.  V tednu otroka smo vsebine 

še bolj popestrili. Poleg ustvarjanja likovnih izdelkov smo 
imeli še kostanjev piknik, pohode v naravo in športne igre 
na igrišču.

Maja Jerman

OPB – TEDEN OTROKA

Izkoristili smo sončen jesenski dan in se podali na izlet peš 
kot turisti na svetovni dan turizma. Družili smo se otroci in 
strokovne delavke, ki letos sodelujemo v vseslovenskem 
gibanju »Turizem in vrtec ». Podali smo se na Ločico in na 
poti do tja opazovali okolico, se spodbujali, razvijali vztraj-
nost, klepetali in se veselili našega cilja. Ko smo prispeli na 
cilj, smo se okrepčali s čajem in sadjem, nato pa je sledilo 

druženje in različne igre: igre z žogo, hoja s hoduljami, igra s 
padalom, igra na mivki … Po sproščenem druženju smo se s 
prijetnimi vtisi vrnili nazaj proti vrtcu. 

Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in 
raziskujejo. Že zdaj se veselimo naslednjega doživetja.

Otroci odd. 3–6 let in strokovne delavke

"TURISTI V VRTCU" 
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V vrtcu Vransko smo se na igrišču zbrali vsi otroci in strokovni 
delavci ter si obogatili dan z različnimi dejavnostmi. Zaviha-
li smo rokave z namenom, da si uredimo igrišče in vrtove. 
Otroci so lahko izbirali med dejavnostmi ali pa prehajali iz 
ene v drugo. 

Skozi poletje se nam je v kotičku z nestrukturiranim mate-
rialom uničilo kar nekaj lesa. Pri tem nam je pomagal »ata 
Maks«, ki se je pripeljal s traktorjem in prikolico, da so lahko 
odstranili zlomljene dele. S tem pa so krepili mišice. Otroci 
so sami razporejali, kaj še bodo lahko uporabljali in kaj ni 
smiselno ali varno imeti v kotičku. 

Otroci, ki neizmerno uživajo v vodi, so sodelovali pri čiščen-
ju igrač in hiške. Te igrače so nato razvrščali ter jih zložili v 
očiščeno hiško, kjer nas bodo razveseljevale skozi vse leto. 

Zavzeti kuharji so pobrali zadnje pridelke iz našega vrta 
(zeleno solato, paradižnik, por, cvetačo, brokoli, koromač in 
korenček) ter nam pripravili zelenjavno malico, da smo se 
lahko vsi okrepčali med delom. 

Vrtnarji pa so na novo uredili grede. Iz kompostnika so izko-
pali zemljo, jo dodali v zelenjavni vrt, posadili zeleni radič, 
kasneje pa bodo dodali tudi motovilec. Jagode so razsadili 
in dodali zemljo. Obrezali so maline, da bodo naslednje leto 
obrodile sladke sadeže. Uredili so vrt, na katerem rastejo 
zelišča (meliso, meto, ameriški slamnik in drobnjak), zraven 

pa se seznanili z njihovimi lastnostmi ter na kakšen način 
nam pomagajo. 

Z zgodnjim seznanjanjem otroka z naravoslovnimi vsebina-
mi vplivamo na procesno spreminjanje celostne osebnosti 
otroka in s tem na njegov odnos do narave. Zato se v vrtcu 
Vransko trudimo omogočiti otrokom bivanje in dejavnosti 
zunaj.

Vrtnarji vrtca Vransko s Polono in Matejo R. 

ZAVIHALI SMO ROKAVE

Letošnja jesen nam je resnično postregla z vsemi dobrotami 
v največjih možnih količinah. To smo izkusili tudi člani planin-
skega krožka Osnovne šole Vransko-Tabor. 
Na sončno soboto, 13. oktobra, smo se ob deveti uri zbra-
li pred šolo, kjer smo skupaj s člani lego krožka izbrali naj-
primernejše logotipe, ki smo jih ustvarjali za natečaj novega 
mednarodnega projekta Erasmus+ ABC, v katerem bo naša 
šola sodelovala v naslednjih dveh letih. Nato smo planin-
ci začeli pot skozi trg Vransko, čez glavno cesto in nadvoz 
mimo Ilovice v gozd. Potem pa strmo v hrib v Zahomce do 
družine Kajbič, po domače »pr' Matij«. Želeli smo jim malo 
pomagati, zato smo nabrali košaro orehov ter s hruškami in 
jabolki napolnili kar pet žakljev. 

Po strmi poti navzgor se spodobi še strma pot navzdol. Kar 
čez gozd smo jo mahnili. Najbolj zabavno se je malo zako-
taliti ali podrsati po suhem listju in tudi kakšnemu adrena-
linskemu padcu smo se nasmejali. Ves čas smo s sabo nosili 
košarice, v njih pa kostanje in kakšno sočno domače jabolko. 
Pohod smo zaključili na igrišču na Ločici, kjer so nas pričaka-
li pečeni kostanji, pecivo gospe Jerman in bezgov sok ku-
harsko-vrtnarskega krožka. Najvztrajnejši so še celo uro igra-
li nogomet, drugi so se igrali v mivki ali na gugalnici, počivali 
in se sladkali. Lep dan smo preživeli v družbi številnih zvestih 
planincev in ob koncu tudi njihovih staršev, ki podpirajo našo 
planinsko dejavnost. 

Mentorici planinskega krožka: 
Nataša Pečovnik in Maja Jerman

KOŠARICE SMO VZELI, NA POHOD JESENSKI ŠLI … 

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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V vrtcu Vransko imamo to leto prednostno 
nalogo Opazovanje, raziskovanje in odkrivan-
je narave ter razumevanje pomena okoljske 
vzgoje. Ker je gozd pomemben del narave, 
smo se odločili, da letos ponudimo nov kro-
žek, povezan s to prednostno nalogo. Gozdni 
škratki so znani po tem, da so varuhi zakladov 
gozda in skrivnosti narave, prav zato smo se 
odločili za to ime. Otrokom je bilo všeč, ker 
so škrati tudi skrivnostni in predvsem naga-
jivi. K sodelovanju smo povabili oba gozdarja, 
g. Janeza in g. Jožeta, ki sta pravi zakladnici 
znanja o gozdu. Na prvem srečanju smo si 
najprej nadeli škratovska imena, ki so ses-
tavljena iz istih črk, kot je naše ime, samo 
preberemo jih nazaj. Že pri tem je bilo veliko 
zabave in smeha. Pripeli smo si jih na jopice in 
se odpravili v gozd, kjer sta nas čakala Jože in 
Janez. Razdelili smo se v dve skupini in odšli 
raziskovat gozd na Gorico. Spoznali smo dele 
drevesa, nekatere drevesne vrste ter poiskali 
zelo staro drevo, staro preko sto let. Pod tem 
drevesom smo našli želod, se o njem naučili 
pesmico in celo poskušali zapiskati na želodo-
vo kapico. V gozdu nas je čakala gozdna 
pošast, gozdna hobotnica in bukev z velikim 
trebuhom. Ob tem je naša domišljija poletela 

GOZDNI ŠKRATKI PRVIČ

na vrh mogočnih dreves, od koder prihaja svetloba, ki jo drevesa potrebu-
jejo za rast. Drevesa lahko tudi govorijo. To smo ugotovili, ko smo jih objeli, 
prislonili uho na njihovo deblo, jih poslušali in se ob njih prijetno počutili. 
Gozd pa nam ne nudi samo veliko zabave in sprostitve, ampak tudi hrano. 
Spoznali smo nekatere vrste gob in poskusili bukov žir. Na žalost smo našli 
v gozdu tudi nekaj smeti, ki so jih tam pustili gozdni packi. Gozdni škratki 
smo bili zaradi tega zelo zaskrbljeni, kajti našim prijateljem v gozdu to ni 
niti malo všeč. Polni lepih doživetij in dobre energije smo se po uri in pol 
odpravili proti vrtcu.

Brigita Reberšek

Kuharji Osnovne šole Vransko - Tabor so se zbrali v pone-
deljek in sredo v tednu interneta, na Kuharsko - vrtnarskem 
krožku. Pozabili so na internet in v roke prijeli kuhalnice. Ku-
hanje je imelo pred vrtnarjenjem prednost. Jesenski čas je 
postregel s številnimi pridelki. Želeli sva, da učenci vedo, da 
je dobro da  jemo lokalno in sezonsko hrano in da se seznan-
jajo s pridelavo in predelavo določene hrane. Tako so go-
lice, ki so jih pretekli mesec pobrali iz buč in posušili, sedaj 
zmleli in uporabili za nadev v štrukljih. Tudi gozd nam letošn-
je leto nudi bogato bero sadov. Nabrali so kostanj, ga skuha-
li, olupili in prav tako uporabili za nadev. Brez kakšne manjše 
ureznine seveda ni šlo, vendar so pogumni kuharji počakali 
le toliko, da je kri prenehala kapljti, potem pa so zopet po-

prijeli za kuharske pripomočke. Sami so si pripravili testo, ki 
so ga razvlekli po mizi, nastala je tudi kakšna manjša luknjica 
pa nič zato. Ko so štrukelj zvili tega ni nihče opazil. Štruklje 
so kuhali in tudi spekli v pečici. Oboji so bili slastni in malce 
suhi. Seveda smo to tudi predvideli zato so poleg štrukljev 
pripravili tudi čežano. Skorajda pozabljena slovenska jed iz 
jabolk je imenitno zapolnila kostanjev in bučnični okus. Uči-
li so se tudi kako nesti tri krožnike na mizo in kako zapisa-
ti zanimiv recept.  Vse skupaj smo skrbno fotografirali, saj 
bomo s temi štruklji sodelovali v projektu Eko šole " Vem, 
zato odgovorno jem."

Mentorici Kuharsko - vrtnarskega krožka: 
Maja Jerman in Nataša Pečovnik

KOSTANJEVI IN BUČNIČNI ŠTRUKLJI



34

Tudi OFS OŠ Vransko-Tabor je z velikim veseljem in ponosom sodelovala na 11. letnem koncertu FS Vransko, ki je bil 6. 10. 
2018, s pričetkom ob 19.30 uri, v Kulturnem domu na Vranskem. 

Mentorica OFS: Breda Čvan

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA OŠ VRANSKO-TABOR

Naš prednostni cilj »Opazovanje, odkrivanje, raziskovanje 
narave ter razumevanje pomena okoljske vzgoje« nas napel-
juje k izvajanju različnih dejavnosti v naravi. Letošnja tema v 
tednu otroka »Kvalitetno preživljanje prostega časa« nam je 
puščala zelo odprte roke pri načrtovanju dejavnosti. Ko smo 
to oboje združili, smo dobili enkraten rezultat v korist otrok. 
Otrokom smo skozi ves teden pripravili raznolike dejavnos-
ti z vseh področij vrtčevskega kurikuluma v športni dvorani 
ter izven prostorov vrtca, med katerimi so lahko prehajali. 
Izkoristili smo jesenske plodove: luščili fižol, tolkli in luščili 
orehe, se igrali s koruzo, prepoznavali plodove po otipu, 

jih razvrščali po velikosti ter z njimi ustvarjali. Pripravili smo 
si zeljno solato, trebili ter izrezovali buče. Veliko časa smo 
namenili tudi gibanju. Igrali smo nogomet, se razgibavali z 
velikimi žogami, se zabavali ob padalu, preizkušali različne 
gibalne poligone, premagovali ovire, se zabavali s katapulti, 
hodili po kladah in še in še. Na parkirišču pred vrtcem smo v 
sodelovanju z Želvak team izvedli vožnjo s skiroji in pogan-
jalci. 

Za zaključek tedna smo na igrišču pekli kostanj, se z njim 
sladkali ter z lupljenjem kostanja preverjali spretnost naših 
prstkov. Prav tako smo stisnili sadje, ki so nam ga med ted-

TEDEN OTROKA V VRTCU VRANSKO

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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V soboto, 13. 10. 2018, je potekala akcija Rdečega križa Slo-
venije z naslovom »Drobtinica 2018«. Pri izvedbi so sodelovali 
člani krožka prostovoljno delo: Monika Lesjak, Luka Pol-
janšek, Beti Reberšek, Tajda Pikel, Zoja Šoštar, Valentina 
Štefančič, Nika Gosak, Sara Češek, Lea Musi, Lara Drolc, Eva 
Zofija Rojnik in Nataša Semprimožnik. 

Prisotni učenci so spekli piškote, ki smo jih poleg kruha ponu-
jali mimoidočim. Zbirali smo sredstva za otroke iz socialno 
ogroženih družin za letovanje in šolske potrebščine. V štirih 
urah smo zbrali dobrih 500 evrov. Vsem prostovoljcem se 
zahvaljujemo za trud, izkazano delo, nasmehe in prijaznost, 
ki so ga namenili drugim v svojem prostem času. Želimo si, da 
se duh prostovoljstva razširi med vse. 

Mentorice: Breda Čvan, Tadeja Zupanc, Mirjana Kelavić in 
Polona Vodičar

"DROBTINICA 2018"nom pridno prinašali otroci ter njihovi starši. Za piko na i pa 
smo strokovne delavke otrokom na igrišču zaigrale zabavno 
igrico "Zajčkova hišica". Otrokom je bilo ponujenih veliko ra-
zličnih in kakovostnih dejavnosti, ki so jim obogatile čas v 
vrtcu.

Koordinatorice tedna otroka: Branka, Polona, Olga
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Listje na drevju že dobiva jesenske 
barve, že diši po pečenem kostanju, 
živo srebro na termometru pa se ne 
dvigne več tako visoko, zato naj nas  
pogrejejo spomini na poletje. 

V KD Jerinov hlev smo med počitnica-
mi organizirali štiri termine Konjičkovih 
počitnic, dva v juliju in dva v avgustu. 
Obiskalo nas je kar 45 otrok iz vse Slo-
venije, nekaj tudi iz sosednje Italije. 

Tudi letos smo raziskali jamo Škadavni-
co. Pri tem smo sodelovali z jamarji iz 
Društva Center jamskih doživetij, ki 
so nam predstavili podzemni svet s 
poudarkom na Škadavnici. Lovili smo 
rake, pupke in druga vodna bitja v 
bližnjem hudourniku Globočka, se ig-
rali skrivalnice, v maneži smo postavili 
igrišče za velik človek, ne jezi se, ime-
li štafeto čez različne ovire, skakali v 
vrečah, metali podkvice, se zabavali 
z vodnimi igrami in iskali skriti zaklad. 
Med tednom so udeleženci likovno ust-
varjali – barvali majice, konje, izdelovali 
rože iz jajčnih škatel, vaze iz papirnatih 
rolic, pletene slike, mini spominsko knji-
go ... Otroci so spoznali,  kako ravnati s 
konjem – čiščenje, priprava na jahanje, 
vodenje ... Zadnji dan je lahko vsak po-
kazal,  kaj se je naučil. 

IZ DNEVNIKA KONJENIŠKEGA DRUŠTVA

Poleg konjičkovih delavnic so se Cann Velikan, poglavarka Jerca, šaman Tadej 
in Indijanka Viktorija našemili v indijansko pleme in se udeležili Vranskega pust-
nega karnevala. Pripravili smo nekaj praznovanj rojstnega dne, Bloom, Ajda in 
Cann so se udeležili Vetra v laseh, Bloom je presenetila otroke na pohodu do 
Škadavnice,  Sky se je udeležil tekmovanja v preskakovanju ovir v Velenju, Cann 
pa se je udeležil povorke na Šentjurskem sejmu v Taboru in obiskal Pivo in cvetje 
v Laškem. 

Leta in naših dogodivščin  pa še ni konec. Dvajsetega oktobra se bomo člani 
srečali na kostanjevem pikniku, 30. oktobra pa se bomo spremenili v strahce 
in počeli razne vragolije, jahali in ustvarjali. Lepi dnevi so rezervirani za jahalne 
urice. Vabljeni, da se nam pridružite. Se vidimo.

Jerca Felicijan

Že v preteklih 
mesecih ste lahko 
prebirali o izvrstnih 
rezultatih Požarne 
brambe Vransko, ki 
je v letošnji tekmov-
alni sezoni osvojila 
kar pet prvih in eno 
tretje mesto ter si 
tako priborila pre-
hodni pokal Pokal-
nega tekmovanja
s starimi ročnimi
in motornimi briz-
galnami Savinjsko-
Šaleške regije. 

Nadvse ponosni smo tudi na naše mlade 
gasilce, ki so se tako dobro izurili v mokri vaji 
s hidrantom, pri razvrščanju ter teoretičnem 
znanju, da so na mladinskem tekmovanju 
Gasilske zveze Žalec v najmočnejši starostni 
kategoriji osvojili odlično 4. mesto. 

ODLIČNI REZULTATI TEKMOVALNIH EKIP PGD VRANSKO
Da uspehov res ni zmanjkalo, so se potrudile še naše članice. Vse po-
letje so se udeleževale tekmovanj in tako osvojile skupno 3. mesto 
na ligaškem tekmovanju za članice Gasilske zveze Žalec. Za piko na i 
pa so v nedeljo, 7. 10. 2018, na članskem tekmovanju Gasilske zveze 
Žalec, ki smo ga tokrat gostili na Vranskem, domov odnesle pokal za 
1. mesto, za kar si zaslužijo še posebno pohvalo. Čestitke!    

Monika M., PGD Vransko 
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Starejši gasilci Požarne brambe Vransko so se 
lahko na tekmovanjih v letošnji tekmovalni 
sezoni pohvalili z najstarejšo ročno brizgalno, 
staro kar 132 let. 

Preteklo jesen so sami pričeli s temeljito 
obnovo ročne gasilske črpalke ter voza, 
namenjenega prevozu moštva, tako da je 
bilo spomladi vse pripravljeno za uporabo na 
tekmovanjih.    

Jedro črpalke so najprej v celoti razstavili, 
nato pa vse posamezne jeklene dele speskali, 
na novo pobarvali napis, letnice ter okrasne 
črte na koritu črpalke. Medeninaste dele so 
očistili, spolirali in zaščitili z  lakom. Obnovili 
so tudi nosilno leseno podlogo pod koritom 
in nad koritom črpalke, nato pa jedro črpalke 
v celoti ponovno sestavili  v korito, skupaj s 
pogonskim sklopom. 

Hkrati so razstavili prednji (moštveni) in zad-
nji del voza. Popravili so dele, ki so bili po-
trebni popravila, speskali in pobarvali jeklene 
dele, obnovili dotrajana kolesa, izdelali in ob-
novili lesene dele celotnega voza ter voz po-
novno sestavili tako, da jim je, skupaj s samo 
črpalko, na tekmovanjih, sodeč po njihovih 
izvrstnih rezultatih, odlično služil. 

V CELOTI OBNOVLJENA ROČNA GASILSKA BRIZGALNA 
Posebno zahvalo in pohvalo za opravljeno delo si zaslužijo Maks Kos, 
Srečko in Sergej Černe za demontažo, restavriranje, barvanje ter po-
novno sestavo jedra črpalke, sprednjega in zadnjega dela voza, Vinko 
Bogataj za izdelavo in obnovo lesenega vozu, Milan Jelen za pomoč 
pri poliranju jedra črpalke in Ivan Mihevc za izdelavo lesene nosilne 
podloge na koritu za pogonski sklop črpalke.   

Za to temeljito obnovo ročne gasilske črpalke iz leta 1886 so žrtvova-
li skupaj več kot 800 ur svojega časa, vsekakor pa tudi mnogo potr-
pljenja, spretnosti in znanja. 

Monika M., PGD Vransko 
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Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko  

Tel.: 03 703 12 11, GSM 031 210 298, E-pošta: zkts.vransko@siol.net, www.zkts-vransko.si 

 

objavlja 

JAVNI POZIV ZA  
SODELOVANJE NA ADVENTNI TRŽNICI 2018  

 

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

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

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

Naziv Lokacija Datum, ura 
ADVENTNA TRŽNICA Športna dvorana Vransko  sobota, 24. 11. 2018, od 9.00 do 18.00 

nedelja, 25. 11. 2018, od 9.00 do 13.00 
 
UPORABA PROSTORA 
Za ponudnike na Adventni tržnici je simbolična pristojbina 10,00 €.  
 
KAJ MORA VLOGA VSEBOVATI  
Popolno vlogo sestavljata naslednji prilogi, ki morata biti oddani v celoti: 

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

 
PRIJAVA  
Prijave sprejema Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, ki jih pošljete na naslov Zavod 
za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko ali po elektronski pošti 
zkts.vransko@gmail.com oziroma osebno dostavite v pisarno zavoda v Športni dvorani 
Vransko do ponedeljka, 19. 11. 2018. 
 
Poziv je na ogled na spletni strani http://www.zkts-vransko.si in je objavljen v Občinskem 
informatorju št. 149. 
Prijavnico najdete na spletni strani http://www.zkts-vransko.si. 
 
Kontakt:  
Pisarna ZKTŠ Vransko, Vransko 23, zkts.vransko@gmail.com, 03 703 12 10, 041 919 829. 
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SEJEM RABLJENE  

SMUČARSKE OPREME  
IN ADVENTNA TRŽNICA  

V ŠPORTNI DVORANI 
VRANSKO 

 
sobota, 24. 11. 2018, od 9.00 do 18.00  
nedelja, 25. 11. 2018, od 9.00 do 13.00 

 
Informacije: ZKTŠ Vransko, tel. št.: 03 703 12 10, 041 238 749, 041 919 829 
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Za varno in prijetno bivalno okolje. 
za prijazno občino Vransko.

Kandidati občinskega odbora SDS Vransko smo pripravljeni prisluhniti Vašim pobudam in potrebam. V programu za prihodnje 
mandatno  obdobje izpostavljamo področja delovanja, konkretne naloge in projekte, ki bodo usmeritev in vodilo našega delovanja. 
Vse svoje znanje, izkušnje in srčnost bomo vložili v izvedbo in uresničitev  programa za:
• najboljše možne pogoje za delovanje šole in vrtca, zato bomo glede na pričakovan povečan vpis v vrtec Vransko 

uredili prostore še za en cel in en polovični oddelek vrtca;
• kvalitetno in dostopno zdravstveno oskrbo občanov s posebnim poudarkom na zdravstveni oskrbi mladih in 

starejših,  poskrbeli pa bomo tudi za lažji dostop do zobozdravstvenih storitev;
• ohranitev visokega nivoja oskrbe starejših in pomoči potrebnih,  posebno skrb in pozornost bomo posvečali 

razvoju pomoči na domu in različnim oblikam oskrbe na daljavo;
• vzdrževanje visokega nivoja  kulturne, športne in rekreativne  ponudbe v občini;
• zagotovitev novih, ustreznejših prostorov za delovanje naše občinske knjižnice;
• ohranitev primernih pogojev za delovanje društev;
• nadaljnji razvoj gasilstva in ohranitev visokega nivoja požarne varnosti, prostovoljnim gasilcem Gasilskega 

društva Vransko bomo pomagali pri izgradnji novega gasilskega doma;
• zagotovitev optimalnih prostorskih pogojev za stanovanjsko gradnjo, razvoj poslovnih dejavnosti in 

odpiranje novih delovnih mest s pripravo in sprejemom novega občinskega prostorskega načrta;
• zagotavljanje optimalnih pogojev za  razvoj turizma in gostinstva; 
• spodbujanje kmetijske dejavnosti, s posebnim poudarkom na ohranitvi kmetijske dejavnosti in poseljenosti hribovitih 

predelov  naše občine;
• izboljšanje prometne varnosti, z izgradnjo varnih  križišč z zavijalnimi pasovi na regionalni cesti in avtobusnega 

postajališča ter prehoda za pešce v Brodeh in hodnika za pešce v Prekopi;
• zagotovitev popolne poplavne varnosti na širšem območju trga Vransko z zaključkom izgradnje 

vodnega zadrževalnika v Praprečah; 
• nadaljevanje obnove lokalnih cest in javnih poti, več pozornosti in sredstev pa  namenili rednemu in 

zimskemu vzdrževanju  cest in javnih površin;
• nadaljevanje izgradnje kanalizacije v  Brodeh in izgradnjo druge faze čistilne naprave Vransko;
• zaključitev obnove okolice  mrliške vežice in pokopališča;
• izgradnjo novega mostu na Merinščici in pločnika ter zaključitev izgradnje  prometne povezave med  

trgovskim centrom in trgom Vransko;
• polepšanje podobe trga in naših vasi z doslednim urejanjem javnih površin, s sajenjem okrasnega drevja in drevoredi, 

z urejanjem cvetličnih gred in izboljšanjem javne snage.

FRANC SUŠNIK
Čeplje 1c,
je naš kandidat 
za župana Občine Vransko.
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Za varno in prijetno bivalno okolje. 
za prijazno občino Vransko.

Čeplje 26 

kandidat v 2. volilni enoti,
ki obsega  območje naselja 
Čeplje

Brode 11a

 kandidat v 3. volilni enoti, 
ki obsega območje naselij 
Brode in Selo

Zahomce 12

kandidat v 6. volilni enoti, 
ki obsega območje naselij 
Limovce, Zaplanina in Zahomce

Prekopa 3a

kandidatka v 1. volilni enoti, 
ki obsega območje naselja 
Prekopa

Vransko 88

kandidatka v 4. volilni enoti, 
ki obsega območje 
trga Vransko

Ločica pri Vranskem 40b

kandidatka v 5. volilni enoti, 
ki obsega območje naselja 
Ločica pri Vranskem in Zajasovnik - del

Vologa 4

kandidat v 7. volilni enoti, ki 
obsega območje naselij 
Prapreče, Vologa in Jeronim - del

Jeronim 22

kandidat v 9. volilni enoti, ki 
obsega območje naselij 
Tešova, Čreta, Jeronim - del in 
Selo pri Vranskem - del

Stopnik 7a

kandidat v 8. volilni enoti, 
ki obsega območje naselja
Stopnik

Vransko 100

kandidat v 4. volilni enoti, 
ki obsega območje 
trga Vransko

Vransko 130

kandidat v 4. volilni enoti, 
ki obsega območje 
trga Vransko
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Občina Vransko vabi na 
KOMEMORACIJO OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

v sredo, 31. oktobra 2018, ob 11. uri pri spomeniku padlih borcev na Gorici.

OBNOVA LOKALNE CESTE IN SANACIJA PLAZU
V teku je obnova dveh najbolj dotrajanih odsekov lokalne ces-
te Prapreče–Lipa v skupni dolžini 875 m. Obnovitvena dela 
obsegajo izvedbo odvodnjavanja, izdelavo tamponskega us-
troja in polaganje asfaltne prevleke. Vrednost obnovitvenih 
del bo krepko presegla 200.000 evrov.  

V Zaplanini pa v sklopu Programa odprave posledic ne-
posredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. apri-
lom 2017 poteka sanacija plazu na lokalni cesti Ločica–Zaplani-
na–Limovce. Vrednost sanacijskih del bo presegla 60.000 
evrov. 

Za občinsko upravo:
Rudolf Pušnik
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JAVNI RAZPIS FUNDACIJE ZA ŠPORT

Fundacija za šport je v petek, 12. oktobra 2018, objavila:
• Javni razpis za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, 

športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v 
športu v letu 2019 in

• Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v nara-
vi v letih 2019, 2020 in 2021. 

Zbiranje vlog za  prijavo na razpisu se zaključi 12. novembra 2018, odločitev sveta fun-
dacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do 1. marca 2019.

Razpis najdete na spletni strani fundacije -  
http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/239.

FUNDACIJA MIMA OBJAVILA RAZPIS ZA FINANCIRANJE
MLADIH OBETAVNIH ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI

Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v nadaljevanju: Fundacija 
Mima), sta ustanovila Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka, 
in člani Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor, z namenom šti-

pendiranja in financiranja mladih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne kate-
gorije do 18 let, z namenom usmerjanja mladih k vrhunskemu ali kakovostnemu športu.

 Na voljo je 4.000,00 evrov sredstev, ki se bodo podeljevala 
v enkratnem znesku 250,00 evrov na potrjeno vlogo.

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani www.mimajausovec.com, zavihek Fun-
dacija. Več informacij o aktivnostih fundacije Mima se nahaja tudi preko  https://www.facebook.

com/fundacijamima/.
Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 9. november 2018. 

  
Pisne vloge prijavitelji pošljejo na naslov: Fundacija Mima, ustanova za mlade upe, Glavni trg 8, 

2000 Maribor, s pripisom: za razpis fundacije. 
Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na članico Rotaract kluba Maribor, go. Nino 

Kirič, in sicer  preko elektronske pošte: ninak.kiric@gmail.com.
Mima Jaušovec in člani Rotaract kluba Maribor
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Propolis je eden od primarnih čebeljih pridelkov, tako kot 
so  med, cvetni prah, matični mleček in vosek. Uporab-
nost samega propolisa se je v nekaj letih zelo razmahnila, 
saj porabniki vse pogosteje posegajo po naravnih pridel-
kih in izdelkih. Zagotovo se bo vsak spomnil na prigode iz 
otroštva, ko so nas pestile bolečine v grlu, naše babice pa 
so s pomočjo propolisa te naše bolečine lajšale. Uporab-
nost propolisa je zelo široka, o tem so pisali že v antiki, saj 
so mu že takrat namenjali posebno pozornost. 

Pridobivanje propolisa je odvisno tako od klimatskih 
pogojev kot tudi od same postavitve čebelje družine v 
prostoru, kjer je v bližini dovolj dreves in tudi podrasti. 
Pridobivanje propolisa je v veliki meri odvisno tudi od če-
belarjevega znanja in izkušenj. Surovine, iz katerih čebele 
proizvajajo propolis, so smole, ki varujejo rastline pred 
okužbami. Smolo čebele oplemenitijo še z izločki svojih 
žlez. Pomemben pa je tudi čas pridobivanja propolisa, saj 
čebele nabirajo drevesne smole med 10. in 16. uro, ko je 
temperatura v naravi okoli 20 °C. Količina pridobljenega 
propolisa je odvisna tudi od potreb v čebelji družini, saj 
z njim zavarujejo svoje bivališče pred prepihom in svetlo-
bo. Čebelja družina se z njim bojuje tudi proti  mikrobom. 
Večje tujke, ki jih ne morejo odstraniti iz svojega bivališča, 
preprosto prevlečejo s propolisom. 

Pridelek propolisa ni odvisen samo od potrebe v čebel-
ji družini, ampak tudi od moči čebelje družine. Močnejša 
oz. številčnejša kot je čebelja družina, večje so potrebe 
po propolisu in hkrati tudi po iskanju osnovnih surovin – 
smol. 

Propolis sestavljajo rastlinske smole, vosek, eterična olja, 
cvetni prah, organske snovi, vitamini in minerali. Po kemi-
jski sestavi propolis vsebuje zelo veliko snovi, med njimi 
tudi flavanoide. Propolis je svetlo do temno rjave barve. 

Sveže postrgan propolis je lepljiv, na sobni temperaturi se 
strdi. Posamezna čebelja družina med sezono proizvede 
od 150 do 400 g propolisa. 

Pridobivanje propolisa je za čebelarja zelo zahtevno, saj 
mora dobro poznati lastnosti posamezne čebelje družine. 
Za pridobivanje namenskega propolisa je primeren vsak 
tip panja. Pomembno je, da je omogočeno vstavljan-
je namenskih pripomočkov za pridobivanje propolisa 
nad plodiščem oz. na mesto, kamor čebelja družina na-
jraje odlaga propolis. Čebelar tako poskrbi za pravilno 
tehnologijo pridobivanja najkakovostnejšega propolisa. 
Zgodovinski zapisi o propolisu kažejo, da so že stari Grki 
dobro poznali številne možnosti uporabe propolisa in to 
se je razširilo in ohranilo po vsem svetu. 

Propolis je primarni čebelji pridelek, ki ga čebele proiz-
vedejo iz smol. Te smole varujejo rastlino pred okužbo. 
Osnovno surovino – smolo  čebele oplemenitijo s svojimi 
izločki žlez in ostalimi čebeljimi pridelki. Propolis se lah-
ko uporablja surov ali kot mešanica z ostalimi čebeljimi 
pridelki in je tudi eden od čebeljih pridelkov, ki se upora-
blja v apiterapiji.  Poznamo številne izdelke iz propolisa, 
kot so na primer zobne paste, bonboni, kreme, šamponi 
za lase ... Tako so sedaj v tem prehodnem obdobju (jesen 
–zima) njegove možnosti uporabe zelo široke.   

Tomaž Samec, svetovalec za varno hrano pri JSSČ 

PROPOLIS IN NJEGOVA UPORABNOST

OBVESTILO

V okviru projekta Model skupnostnega 
pristopa za krepitev zdravja in 
zmanjševanja neenakosti v zdravju 
v lokalni skupnosti bo patronažna 
medicinska sestra Marta Kos prisotna 
v lokalni skupnosti vsako tretjo sredo 
v mesecu. Prvič 21. novembra od 13. 
do 14. ure v prostorih sejne sobe 
Občine Vransko 130c. Naknadno je 
možna  prilagoditev termina. 

Vljudno vabljeni. 
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Vraščeni nohti sodijo med eno najpogostejših težav, s kate-
rimi se spopadam na področju težavne pedikure, zato želim 
z vami deliti nekaj informaciji. Obstaja namreč velika verjet-
nost, da bodo prišle prav tudi komu izmed vas. 
Težava vraščenega nohta se najpogosteje pojavlja na palcih 
nog, lahko nas doleti v vseh starostnih obdobjih, pri obeh 
spolih. Na to, ali se bodo vaši nohti vraščali, vpliva več de-
javnikov. Lahko gre za genetsko predispozicijo, nepravilno 
striženje nohtov, neustrezno (preozko) obutev, nepravilno-
sti stopala ipd. 
Z opisano težavo se lahko spopadamo na mnogo različnih 
načinov. Katera metoda je najprimernejša za posameznika, 
se odločamo glede na stopnjo vraščanja. Poleg tega je zelo 
pomembno omejiti vzroke,  zaradi katerih do tega sploh 
pride. 
Kako se reševanja vraščenega nohta lotim v svojem 
kozmetičnem salonu? 
Najprej preverim stadij vraščanja vašega nohta in z vami po-
skusim ugotoviti, kakšen je vzrok za nastanek.  V primeru, 
da je vaš noht v prvem stadiju oziroma vam še ne povzroča 
težav, pod stranski rob nohta namestim tampon, ki bo raz-
bremenil pritisk nohtne plošče v nohtni kanal. S tamponiran-
jem lahko v 80 % težavo rešimo. 
Če je vaš vraščen noht že presegel prvi stadij in vam že 
povzroča bolečino, motnje pri hoji ali je že prisoten gnojni 
izcedek, pa se z vami posvetujem o namestitvi sponke. Ta 
razbremeni pritisk nohta, ki se vrašča. Nežno privzdiguje zu-
nanje robove nohta iz nohtnega kanala. Takoj ob namestitvi 
boste čutili olajšanje in zmanjšanje bolečine. Hkrati ustavimo 
napredovanje vraščanja. Nohtne sponke nudijo nohtu opo-
ro, da ta neovirano izrašča in usmerjajo njegovo rast. »Nohta 
na obeh palcih sta se mi vraščala vse od otroštva, mesečno 
sem obiskovala pedikerko, ki mi je skušala noht oblikovati 
tako, da ne bi več rasel v kožo. Bolečine sem se otresla šele, 

ko sem dobila nohtno sponko. Zadostovala je že enkratna 
namestitev – 3 mesece,« pravi ena izmed mojih strank. 
Obe rešitvi, ki ju ponujam, sta neboleči ali minimalno boleči, 
odvisno od stadija vraščenosti vašega nohta, ter vas ne ovi-
rata pri vaših vsakdanjih opravilih. 
Preprečevanje in nega vraščenih nohtov 
V prvi vrsti je potrebno pravilno striženje nohtov. Oblika 
nohta se mora prilagajati obliki prsta, nikakor pa ne smemo 
nohta skrajšati v obnohtni kanal. Za preprečevanje pritis-
kov in infekcij je zelo pomembno nošenje zračne in udobne 
obutve. 

Katja Marn 

REŠEVANJE VRAŠČENIH NOHTOV JE LAHKO TUDI NEBOLEČE

UPORABA NOVE SEJNE SOBE OBČINE VRANSKO
Občina Vransko je odkupila prostore nekdanje poslovalnice Ban-
ke Celje v stavbi Kulturnega doma Vransko na naslovu Vransko 
130c. V teh prostorih smo uredili sejno sobo, ki bo od 1. oktobra 
dalje na razpolago za sestanke vsem društvom, ki delujejo na 
območju občine Vransko in je njihovo delovanje v letu upora-
be sejne sobe sofinancirano iz proračuna Občine Vransko. Sej-
no sobo bodo lahko uporabljale tudi politične stranke, ki imajo 
ustanovljen občinski odbor v občini Vransko. 

Termin uporabe sejne sobe je potrebno najaviti in uskladiti 
sedem dni pred uporabo v tajništvu Občine Vransko. Po potrditvi 
termina predstavnik uporabnika zadnji delovni dan pred upora-
bo sejne sobe s podpisom dobi ključ v tajništvu Občine Vransko. 

Ključ je dolžan vrniti v tajništvo prvi naslednji delovni dan po uporabi sejne sobe. Predstavnik občine lahko ob vr-
nitvi ključa zahteva ogled stanja sejne sobe skupaj s predstavnikom uporabnika, ki vrača ključ. V primeru očitnih 
nepravilnosti in namernih poškodb sejne sobe  in njene opreme se napiše zapisnik. Strošek sanacije poškodb v 
sejni sobi  in na opremi bremeni zadnjega uporabnika. Pričakujem, da bomo vsi uporabniki sejne sobe spoštovali 
hišni red in sejno sobo uporabljali kot dobri in skrbni gospodarji ter varuhi našega skupnega premoženja.

Franc Sušnik, župan
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KDAJ MORAMO PRIJAVITI ZAČASNO PREBIVALIŠČE?
Zakon o prijavi prebivališča določa, da mora državljan 
Republike Slovenije in tujec z dovoljenjem za stalno 
prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega 
prebivališča in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, 
prijaviti začasno prebivališče. To lahko storite na kateri koli 
upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali 
prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom v osmih dneh od dneva začasne 
naselitve. Z vašim pisnim pooblastilom lahko prijavo opravi 
tudi tretja oseba. 
Tujec prijavi začasno prebivališče z veljavnim dovoljenjem 
za začasno prebivanje, potrdilom o prijavi prebivanja ali 
vizumom za dolgoročno bivanje na upravni enoti na naslov, 
kjer začasno prebiva, v osmih dneh od dneva začasne 
naselitve.   
Kako prijavite začasno prebivališče otroku? 

Otroku oziroma posamezniku, ki ni poslovno sposoben, 
prijavijo začasno prebivališče starši ali eden od staršev s 
soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik, na 
naslov, kjer posameznik začasno prebiva. Pri prijavi začasnega 
prebivališča, enako je pri prijavi stalnega  prebivališča  otroka, 
soglasje drugega od staršev ni potrebno, če: 
• otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak 

naslovu obeh staršev; 
• otroku prijavlja začasni oz. stalni naslov v tujini, ki je enak 

naslovu obeh staršev: 
• tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja začasno oz. stalno 

prebivališče v Republiki Sloveniji ali začasni odhod v 
tujino; 

• otroku prijavlja začasno oz. stalno prebivališče tisti od 
staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo; 

• je otrokovo začasno oz. stalno prebivališče določeno 
s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih 
otrok ali odločbo pristojnega sodišča; 

• njegovo prebivališče ni znano; 
• mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska 

pravica; 
• je zadržan izvrševati roditeljsko pravico. 
Zakon določa izjeme pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, 
vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili 
popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč 
velja, da morajo sami prijaviti  stalno ali začasno prebivališče. 
Kaj morate predložiti ob prijavi začasnega prebivališča? 

Če prijavljate začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali 
krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, 
opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ RS, in 
dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga 
prijavljate. Kot dokazilo se šteje izjava o lastništvu oziroma 
solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje 
lastnika ali enega solastnika, pri čemer soglasja lastnika ni 
potrebno overjati. Če je lastništvo nepremičnine, na naslovu 
katere želite prijaviti začasno prebivališče, razvidno iz 
uradnih evidenc, ne potrebujete dokazovati lastništva nad to 
nepremičnino, ampak navedete le ime katastrske občine in 
številko parcele.  
Ob prijavi začasnega prebivališča morate upravni 
enoti posredovati še naslednje podatke: naslov, ki ga 

prijavljate, priimek in ime, EMŠO oz. datum rojstva, kraj 
rojstva in naslov za vročanje. Naslov za vročanje je lahko le v 
Republiki Sloveniji. 
Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta 
preveri vašo identiteto, pravilnost naslova, ustreznost 
dokazil o pravici do prebivanja oz. veljavnost dovoljenja za 
prebivanje tujca. 
Prijava začasnega prebivališča je mogoča tudi prek enotnega 
državnega portala e-uprava z elektronskim podpisom, ki 
ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja 
elektronski podpis in elektronsko poslovanje. V tem primeru 
upravna enota preveri pravilnost naslova, ustreznost dokazil 
o pravici do prebivanja oz. veljavnost dovoljenja za prebivanje 
tujca. 
Koliko časa velja prijava začasnega prebivališča? 

Prijava začasnega prebivališča traja do dveh let oziroma za čas 
veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje tujca. V primeru 
daljšega začasnega prebivanja mora posameznik ponovno 
prijaviti začasno prebivališče pred njegovim prenehanjem. 
Kdaj ni potrebna prijava začasnega prebivališča? 
Zakon določa izjeme, kdaj posamezniku ni potrebno prijaviti  
začasnega prebivališče, to je, če ste nastanjeni v bolnišnici 
ali drugem zdravstvenem zavodu zaradi zdravljenja, zaradi 
socialnovarstvenih programov (zatočišču za žrtve nasilja 
v družini, zatočišču za žrtve trgovine z ljudmi, varni hiši, 
materinskem domu ali kriznem centru za odrasle žrtve 
nasilja z otroki). Posamezniku ni potrebno prijaviti začasnega 
prebivališča, kadar ima veljavno diplomatsko, konzularno 
ali službeno izkaznico. Prav tako posamezniku ni potrebno 
prijaviti začasnega prebivališča v primerih, ko je posameznik 
nastanjen v objektih ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo, in 
Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja 
službe, je pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč, če 
sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč ali se kot 
državljan zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali 
drugega predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje 
nastani v objektih organizacij, ki izvajajo to službo ali 
usposabljanje. 
Kdaj morate odjaviti začasno prebivališče? 

Enako, kot ste dolžni prijaviti začasno prebivališče, ste dolžni 
tudi odjaviti začasno prebivališče,  najpozneje v osmih dneh 
po odselitvi, na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu 
v Republiki Sloveniji ali prek enotnega državnega portala 
e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Odjavo 
prebivališča lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi tudi 
tretja oseba. 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem 
uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt 
vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa 
nas pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 
03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

Simona Stanter, načelnica
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POSLOVILI SO SE
Oktobra so se od nas poslovili:

Janez Cencelj, (1947-2018), Prapreče 13
Ivana Mešič, (1924-2018), Vransko 80 

Marjana Petek, (1943-2018), Jeronim 57

Napovednik dogodkov -  NOVEMBER 2018

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

31. 10. 2018
11.00

KOMEMORACIJA OB 
DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomeniku padlih borcev 
na Gorici

Občina Vransko 
(03 703 28 00)

3. 11. 2018
10.00

Otroški abonma
INDIJANSKA SKRIVNOST Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

6. 11. 2018
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

8. 11. 2018
8.00

Izlet upokojencev
MARTINOVANJE Avtobusna postaja Vransko Društvo upokojencev Vransko

(031 494 833)

17. 11. 2018
19.30

Gledališki abonma
NORCI Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

20. 11. 2018 Začetek bralnega projekta za odrasle
SAVINJČANI BEREMO 2018/2019 Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 11. 2018
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 11. 2018
18.00

MEDITATIVNA PRAVLJIČNA URA S 
POUSTVARJANJEM

z Ano Grašinar
Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

23. 11. 2018 DAN MODRIH KNJIG Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

24. 11. 2018
9.00-18.00

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

(041 238 749, 041 919 829)

24. 11. 2018
9.00-13.00

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

(041 238 749, 041 919 829)

24. 11. 2018
18.00

Potopisno predavanje Barbare Popit
DIVJA ALJASKA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

29. 11. 2018
20.00 

Dobrodelni koncert 
ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH Športna dvorana Vransko

Rotary club Žalec, 
Občina Vransko, 

OŠ Vransko-Tabor
(03 703 28 00, 03 703 23 70)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

30. 10. 2018
18.00 PRAVLJIČNA URICA Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

(03 712 12 52)

10. 11. 2018
6.15-16.00 POHOD OD LITIJE DO ČATEŽA Odhod izpred 

Doma krajanov Tabor
DPM Tabo, PD Tabor in 

Društvo kmečkih žena in deklet Tabor

10. 11. 2018
15.00

MARTINOVANJE
ZA STAREJŠE OBČANE Dom krajanov Tabor Društvo upokojencev Tabor

(040 323 650)

15. 11. 2018
9.00-10.00

RAZUMEVANJE SETVENEGA PRIROČNIKA 
MARIJE THUN

Občina Tabor,
sejna soba

KGZ, Izpostava Žalec
(041 498 266)

16. 11. 2018
18.00

Predavanje terapevta Tomislava Brumca
DA BI DOBIVALI OD BOGA IN NJEGOVIH 

BOŽANSTEV 

Občina Tabor,
sejna soba

Damijana Lukman
(031 328 990)

17. 11. 2018
16.00 TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE Zajčeva koča Planinsko društvo Tabor

(031 604 429)
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