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Fotografija na naslovnici: Darko Naraglav

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, Studio 
Di.Foto.Graf, Literarno društvo LIvRA Vransko, PD Vransko, 
PGD Vransko, Žalčan, Tone Tavčer, Darko Naraglav

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.

Naslednja številka izide 29. 3. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 3. 2019 preko platforme
MojaObcina.si.

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

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

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

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

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

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

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO



3Beseda poslanca

Odločil sem se, da vam bom mesečno predstavljal svoje 
delo v DZ, predvsem pa vam podajal informacije o dejav-
nostih oz. dogodkih, ki se neposredno navezujejo na Sav-
injsko dolino. 

Ker je naša stranka v opoziciji, ne morem neposredno vpli-
vati na sprejem zakonodaje. Vseeno pa sem tedensko v 
stiku z različnimi ministri, državnimi sekretarji in ostalimi 
odločevalci. Sem tudi član Odbora za infrastrukturo, okol-
je in prostor DZ RS in lahko predlagam številne za Savin-
jsko dolino pomembne in potrebne investicije. Savinjska 
dolina je bila že od leta 2008 brez poslanca, zato nismo 
imeli veliko investicij na državnem cestnem in vodnem 
omrežju. Prvi rezultati in zagotovila ministrstev kažejo, da 
bo sedaj bolje in da lahko računamo na določena državna 
sredstva. 

Veseli me, da se je v letošnjem rebalansu proračuna po 
več kot desetih letih našel predviden denar za izgradnjo 
suhega zadrževalnika na Merinščici. Projekt naj bi bil iz-
veden v letu 2019. Za izgradnjo zadrževalnika je namen-
jenih 1,5 milijonov evrov. Suhi zadrževalnik naj bi po iz-
računih zagotovil poplavno varnost za približno polovico 
Spodnje Savinjske doline. Poleg zadrževalnika so predv-
ideni tudi drugi protipoplavni ukrepi. Za izdelavo vodne 
študije na območjih Bolske in Savinje je letos namenjenih 
905.000 evrov. Celovito urejanje strug z ustreznimi proti-
poplavnimi ukrepi naj bi se na terenu začelo leta 2020, za 
to pa je v državnem proračunu predvidenih približno 48 
milijonov evrov. 

 Z župani občin Spodnje Savinjske doline načrtujemo 
tudi obisk pri ministru za okolje in prostor, Juretu Leb-
nu, v četrtek, 21. 2. 2019, o katerem pa bom več poročal v 
naslednji objavi v mesecu marcu. 

Stekli so tudi pogovori na Ministrstvu za Infrastrukturo. 
Pristojne sem spomnil na poškodovano državno cesto 
med Ločico in Šentrupertom. Ministrstvo za infrastruk-
turo tako letos načrtuje njeno rekonstrukcijo na treh 
odsekih v skupni dolžini 
približno štirih kilometrov. 
Boljši časi pa se obetajo 
tudi za mostova čez Bols-
ko v naselju Brode. Oba sta 
resnično zelo dotrajana, na 
njiju pa je celo omejitev hi-
trosti štirideset kilometrov. 
Obnova prvega mostu se 
bo začela leta 2020, druge-
ga po letu 2022.

 Pričakujem pa tudi datum 
sestanka na Direkciji RS 
za ceste pri namestnici di-
rektorja Ljiljani Herga, ki 
naju bo z županom Občine 
Vransko, Francem Sušni-
kom, sprejela. 

Govora je bilo tudi o državni cesti Andraž–Polzela–Ve-
lenje, ki je zelo dotrajana in nekatera dela že potekajo, 
tako je podpisana pogodba za odsek 6,5 do 8,2 km že 
sklenjena in bodo dela stekla takoj po koncu zimske 
sezone. Za odsek 2,7 do 4 km pa potekajo priprave na 
izvedbo javnega naročila, potem pa sledi še izvedba. 

V tem mesecu sem podal tudi zahtevo za terenski 
ogled trase 3RO od avtoceste A1 do Velenja. Pobudo 
sem podal na Odboru za infrastrukturo in Odboru za 
kmetijstvo.

V obeh odborih je bila zahteva sprejeta, zato bomo v 
mesecu marcu šli na teren in si pogledali obe trasi. 

V NSi predlagamo, da bi si člani odborov  na terenu 
ogledali potek predvidene trase F2-2 med Velenjem 
in Šentrupertom, prav tako pa bi si ogledali traso F6 
med Arjo vasjo in Velenjem. Civilna iniciativa Braslovče 
in številni strokovnjaki opozarjajo, da je predvidena 
trasa (F2-2) daljša, za okoli 200 milijonov evrov dražja 
od drugih različic, obenem pa uničuje najboljšo kmeti-
jsko zemljo in je prometno neučinkovita. Člani Odbora 
se  bodo s terenskim ogledom neposredno seznanili z 
razmerami na tem območju in z vsemi posledicami, ki 
jih prinaša gradnja po trasi F2-2. 

Ministru za zdravje Samu Fakinu in ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti Kseniji 
Klampfer sem konkretno predstavil težave, s kater-
imi se soočajo otroci s posebnimi potrebami in nji-
hovi starši. Zbiramo zamaške in star papir, pošilja-
mo SMS-sporočila, zbiramo sredstva, da bi pomagali 
pomoči potrebnim, namesto da bi država za te ljudi 
poskrbela sama. Od ministrov pričakujem tudi rešitve, 
da pa ne bosta pozabila, ju bom na ta problem spet 
opomnil čez pol leta in ju vprašal, kaj sta spremenila 
na bolje. 

Aleksander Reberšek 

NOVICE IZ DZ
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Na  Vranskem so se na predvečer slovenskega kultur-
nega praznika s prijetno in lepo kulturno prireditvijo 
poklonili našemu največjemu slovenskemu pesniku dr. 
Francetu Prešernu in vsestranskemu umetniku, duhovni-
ku, pedagogu  Valentinu  Vodniku, s čimer  so dali pečat  
njegovemu delu in življenju, ki ga je sklenil pred 200 leti.

 

Za uvod je iz  grla solo pevke Nine  Kreča kulturno dvora-
no preplavila slovenska  himna. Zbrane  je nato nagovo-
rila povezovalka  Kristina Bogataj in uvodoma pozdravila 
občinstvo ter še posebej  župana  Franca Sušnika, poslan-
ca  DZ RS  Aleksandra  Reberška in župnika Jožeta  Turine-
ka. V nadaljevanju je podala nekaj svojih misli o sloven-
skem kulturnem prazniku, kulturi in kulturnosti, Francetu 
Prešernu in  Valentinu Vodniku, nato pa je  na oder po-
vabila letošnjega  slavnostnega  govornika  Aleksan-
dra  Reberška.  Svoj nagovor je začel z znamenitim verzi 
Zdravljice: "Edinost , sreča, sprava k nam naj nazaj se vrne-
jo; otrok, kar ima Slava, vsi naj si v roke sežejo, de oblast 
in z njo čast, ko pred, spet naša bosta last." Nadaljeval pa 
je z besedami: "Kultura je v nas ohranjala slovenstvo tudi 
takrat, ko še nismo imeli svoje države. In tudi takrat, ko 
slovenščina še ni bila uradni jezik, pač pa jezik kmetov in 
preprostih ljudi. Dandanes na kulturo gledamo nekoliko 
drugače. Namesto da bi nas združevala in povezovala, 
nas pogosto deli. Sam odstavljeni minister za kulturo je 
v javnosti poskrbel za dvom, ali so naše najvišje državne 
institucije, ki bi morale delati v podporo kulturi, sploh kul-
turne in zaupanja vredne," je  poudaril govornik, nato pa 
se vprašal,  kako sam vidi prihodnost naše kulture. 

"Kultura ni v kvazi umetniških delih, pač pa predvsem v 
ohranjanju naše kulturne dediščine, v kvalitetnih umet-
niških delih in v naši ljubiteljski kulturi, ki združuje in pove-
zuje ljudi. Vsekakor pa kultura niso samo umetniška dela v 
galerijah, gledališčih, muzejih in knjižnicah. Kulturo soust-
varjamo tudi mi, v našem vsakdanjem življenju. Kultura 
se kaže v naših odnosih, v tem, ali se pozdravimo v trgu 
Vransko ali ne, kako gledamo na sočloveka, kaj zanj nare-
dimo, kulturno je iskati in govoriti resnico in ne širiti laži. 
Kulturno je, kadar v medosebnih odnosih rastemo in  se 
trudimo za  bogatejši in lepši vsakdan. Kultura je vsepov-
sod okrog nas, mi vsi smo del naše kulture in vsi smo po-
klicani, da jo soustvarjamo in bogatimo. In tako predvsem 
bogatimo drug drugega, in ne nazadnje – tudi sami sebe," 
je prepričan poslanec  Aleksander Reberšek.  V nadalje-
vanju svojega  govora je še dejal, da nas kultura  in narod-
na zavest  spodbujata k ohranjanju naših vrednot, kot so 
marljivost, poštenost, solidarnost  in pomoč  drugim,  pa 
tudi k temu, da si mož besede, ustvarjalnosti, slovenske-
ga jezika in lepe pesmi. "To so povezovalne vrednote, na 
katerih bomo  še naprej gradili naše slovenstvo. Slovenci 
smo uspešen narod. Imamo bogato kulturno dediščino, ki 
ne zaostaja za dediščino drugih držav. France Prešeren je 
bil eden izmed velikanov slovenskega naroda, ki je doka-

zal, da se v slovenščini da napisati visoko, najzahtevnejšo 
književnost. Slovencem in drugim je pokazal lepoto slo-
venskega jezika. Vse prevečkrat se nam zdi, da je tisto, kar 
prihaja od drugod, boljše, zanimivejše, vrednejše. Zato 
je še kako pomembno, da smo se ravno danes, na pred-
večer kulturnega praznika, ki je posvečen temu velikemu 
pesniku, zbrali, da skupaj proslavimo naše korenine, našo 
kulturo in dela slovenskih ustvarjalcev. Kulturo, na podla-
gi katere smo se bolj zavedali svoje narodne pripadnosti 
in na podlagi tega zavedanja zgradili samostojno drža-
vo Slovenijo," je  povedal slavnostni govornik, nato  pa  
namenil  še nekaj  besed  zgodovini in našemu ponosu, 
da imamo izmed več tisoč narodov in med 196 državami 
Slovenci svojo državo. 

"Pogosto imam občutek, da med mladimi primanjkuje 
znanja o zgodovini naše države. Dozdeva se, da rastejo 
ob vsiljeni kulturi sodobnih medijev. Le kaj bi si mislil naš 
pesnik, narodni buditelj, ljubitelj gora in Triglava, prvi čas-
nikar in pisec prvih učbenikov v slovenščini, duhovnik in 
učitelj Valentin Vodnik, čigar 200-letnico smrti obeležuje-
mo letos, ko je leta 1816 kot prvi našemu ozemlju namenil 
ime Slovenija? Kaj bi si mislili naši predniki, ki so leta 1848  
prvič izobesili trobojnico in se trudili, da bi slovenščina in 
slovenski narod obstala? Zato ohranjajmo slovensko bese-
do in našo kulturo, ponosno zapojmo himno in izobesimo 
slovensko zastavo. Kdo bo dal veljavo našim državnim 
simbolom, če ne mi, Slovenci sami?" je  v zaključnem  delu  
nagovora poudaril Aleksander  Reberšek, končal pa z 
besedami: "Ko bomo danes odhajali iz dvorane, si želim, 
da bi odhajali ponosno in z zavedanjem, da smo po srcu in 
dejanjih velik in srečen narod. Predvsem pa želim nas vse 
spodbuditi, da za vsak praznik izobesimo slovensko zas-
tavo. Če si od mojega današnjega govora ne boste zapom-

KULTURNI PRAZNIK V ZNAMENJU VALENTINA VODNIKA
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V našem domu je lahko prostovoljec 
vsak, ki ima občutek za sočloveka, ima 
rad starejše, je empatičen ter zna upo-
števati Etični kodeks socialnega varst-
va. V našem domu imamo trenutno tri 
prostovoljke ter redne obiske učencev 
osnovne šole, ki so vključeni v krožek 
prostovoljstva. Prostovoljcem v našem 
domu sem kot delovna terapevtka tudi 
mentorica. Poskrbim za srečanje, po-
magam  pri vključevanju, organiziranju 
in spremljam njihove prihode ter delo v 
domu. Prostovoljec sam si vodi eviden-
co obiskov, dom pa poskrbi, da ima vse 
potrebne delovne pripomočke, pogoje 
dela, vodenje in dopolnjevanje njego-
vega znanja. Vedno sem na voljo za vse 
dileme in vprašanja. 

Ker je število zaposlenih relativno majh-
no in je v večji meri usmerjeno v nego in 
oskrbo ter skupinske dejavnosti delovne 
terapije  ter fizioterapije, pa večkrat 
zmanjka časa za pogovore s stanovalci, 
sprehode in  družabništvo.  Vsak prosto-
voljec nam zaposlenim in stanovalcem 

PROSTOVOLJSTVO V NAŠEM DOMU

nili ničesar, si zapomnite vsaj to. S tem majhnim dejanjem 
pokažemo ljubezen do domovine in do naših prednikov, 
ki so se z dejanji in besedo borili, da lahko danes živimo v 
svobodni in samostojni državi Sloveniji." 

V nadaljevanju kulturnega večera je sledil bogat kulturni 
program, ki so ga pripravili učenci Glasbene šole Risto 
Savin Žalec (Monika Lesjak, Eva Učakar, Lara Kropec),  
Osnovne šole Vransko s posebno moderno projekcijo 
Povodnega moža, Literarno društvo Livra ter Veronika  
Vadlan Pikelj in Tomaž Vadlan, ki sta ob koncu zaigrala na  
kitaro in zapela Prešernovo pesem O, Vrba kantavtorja  
Vlada Kreslina.

D. Naraglav  

pripomore k večji kvaliteti življenja v domu. Vsak da našim stanovalcem 
delček sebe, svojo energijo  in v zameno za to dobi  pozitiven odziv stanov-
alcev.  Za njih je naredil nekaj dobrega, pomembnega,  pozitivno vplival na 
njihovo počutje, jim polepšal dan, izboljšal kvaliteto preživljanja prostega 
časa. Sam pa  občutil, da je storil dobro delo, občutek sreče. Prav zato si v 
domu prizadevamo pridobiti še kakšnega prostovoljca. 

  Delovna terapevtka Liljana Koban
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V sejni sobi Občine Vransko, Vransko 
130c,  je v torek, 5. 2. 2019, s pričetkom 
ob 20. uri potekala 2. redna seja Občin-
skega sveta Občine Vransko, na kateri 
je občinski svet obravnaval in odločil o 
naslednjih zadevah:

• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 1. redne (kon-
stitutivne) seje Občinskega sveta Občine Vransko z 
dne 11. 12. 2018: 

• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov 
Nataše Juhart, Brede Čvan, Kristine Bogataj, Rafaela 
Novaka, Danila Štanteta, Petra Reberška, Brigite Go-
sak, Adrijane Ferme, Sonje Cencelj, Jožeta Matka in 
Marjana Pečovnika; 

• se seznanil z Okoljevarstvenim dovoljenjem št. 
35472-37/2016-29 z dne 7. 12. 2018, ki ga je Mini-
strstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okol-
je, Vojkova 1b, Ljubljana izdalo upravljavcu GLOBAL 
AVTO, d. o. o., Zgornji Prhovec 7, in pritožbo Občine 
Vransko z dne 20. 12. 2018  ter  pooblastil župana in 
občinsko upravo, da uporabi vsa pravna sredstva za 
razveljavitev omenjenega; 

• sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v prvem 
branju ter ga posredoval v 30-dnevno javno obravna-
vo na krajevno običajen način, v času od 6. 2. 2019 do 
8. 3. 2019; 

• sprejel Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne go-
spodarske javne službe dejavnost operaterja dis-
tribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini 
Vransko v prvem branju ter ga posredoval v 30-dnev-
no javno obravnavo; 

• potrdil predlagane cene komunalnih storitev Javne-
ga komunalnega podjetja Žalec,  d. o. o., od 1. 3. 2019 
dalje; 

• ni potrdil predloga povišanja ekonomske cene za 1. 
in 2. starostno obdobje v Vrtcu Vransko; 

• sprejel Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča 
za območje občine Vransko za leto 2019; 

• sprejel Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za ob-
močje občine Vransko za leto 2019; 

• podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve po-
moč družini na domu, od 1. 3. 2019 dalje; 

• podal soglasje k sprejemu prečiščenega besedila 
Statuta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec; 

• podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno 
ogrožene občane občine Vransko, od 1. 1. 2019 dalje; 

• potrdil dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvar-
nim premoženjem Občine Vransko za leto 2019; 

• sprejel sklep, da se potrdi  Načrt  razvojnih progra-
mov za obdobje od 2019 do 2022; 

• sprejel Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih pre-
jemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih te-
les občinskega sveta in članov drugih občinskih or-
ganov Občine Vransko; 

• imenoval člane nadzornega odbora, člane stalnih 
delovnih teles občinskega sveta in predstavnico 
Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška dolina. 

Zvočni posnetek seje in gradivo za sejo sta dosegljiva 
na spletni strani občine www.vransko.si (https://www.
vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcins-
kega-sveta/).

Občinska uprava

2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Na Gospodarskem razstavišču se je  od 30. januarja do 2. 
februarja odvijal že 30. Alpe-Adria – mednarodni sejem 
za zeleni, aktivni turizem ter kamping in karavaning, ki je 
osrednja sejemska turistična prireditev v Sloveniji. V ok-
viru RDO Dežela Celjska se je tudi letos predstavila obči-
na Vransko. Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je 
poskrbel za promocijo turistične ponudbe našega kraja. 
Vsako leto je večje zanimanje za pohodništvo in druge 
oblike aktivnega turizma. Obiskovalci sejma preseneča-
jo s poznavanjem Črete. Vse več je tudi avtodomarjev, 
zato je veliko zanimanje tudi za kamp.

ZKTŠ Vransko 

30. ALPE-ADRIA
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Naš občan, Adam Bergant iz Tešove, je od začetka febru-
arja na trimesečnih pripravah na Japonskem. Kot zelo us-
pešnemu judoistu Judo kluba Sankaku Z dežele mu je s 
pomočjo mnogih dobrih ljudi, nekaterih podjetij in Občine 
Vransko uspelo zbrati dovolj sredstev za trimesečno bivanje 
na Japonskem. Vsem se za pomoč iskreno zahvaljuje. Ob tr-
dem treningu, trikrat na dan, veliki oddaljenosti in časovnem 
zamiku vsak dan najde čas za javljanje domov. Vedno opisuje 
lepote Japonske, čistočo in urejenost okolice ter prijazne lju-
di. Ob rednem kontaktu z domačimi in mislijo na naslednje 
olimpijske igre mu noben trening ni pretežak. Tokrat se nam 
je javil z nekaj fotografijami in lepimi pozdravi.

Njegovi domači

PRIPRAVE NAŠEGA JUDOISTA NA JAPONSKEM

V četrtek, 14. februarja, so na 
Gradu Komenda župani vseh 
šestih občin Spodnje Savinj-
ske doline podpisali partner-
ski dogovor o medsebojnem 
sodelovanju v projektu druge-
ga povabila dogovora za raz-
voj regij »IZGRADNJA INFRA-
STRUKTURE ZA KVALITETNO 
VODOOSKRBO V SAVINJSKI 
REGIJI – Občine Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vran-
sko in Žalec«, s koordinator-
jem projekta Razvojno agenci-
jo Savinja Žalec.

 Projekt sodi v prednostno 
naložbo  Vlaganje v vodni sek-
tor in specifični cilj in drugič  
za večjo zanesljivost oskrbe 
z zdravstveno ustrezno pitno 
vodo. Predlagan je bil s stra-
ni Savinjske regije, minister 
Zdravko Počivalšek pa je že 
podpisal Dodatek k Dogovoru 
o razvoju regije, kamor je pro-
jekt umeščen, med MGRT in 
Razvojnim svetom Savinjske 
razvojne regije, dne 21. 6. 2018. 
Projektni predlog koordinira 
MGRT in bo sofinanciran iz 
sredstev evropske kohezijske 
politike in proračuna RS. 

Pri pripravi projektne vloge za 
sofinanciranje sodeluje vseh 
šest občin Spodnje Savinjske 
doline s predstavniki Minis-
trstva za okolje in prostor. 
Glede na največji investicijski 

PODPIS PARTNERSKEGA DOGOVORA ZA KAKOVOSTNO PITNO VODO
delež so občine imenovale odgovornega vodilnega partnerja projekta Občino Žalec  
in odbor za koordinacijo operacije, ki ga sestavljajo predstavniki sodelujočih občin, 
predstavnik Javnega komunalnega podjetja Žalec ter predstavnik organizacije, iz-
brane za koordinacijo in vodenje operacije v fazi izvajanja. Ključni cilj je novograd-
nja in rekonstrukcija vodovodnih sistemov, da se izboljša varna oskrba prebivalcev 
doline s kakovostno pitno vodo ter zmanjšajo njene izgube. Pogoj pa je, da mora 
omenjeni projekt zagotavljati pitno vodo za najmanj 10 tisoč prebivalcev. Vsaka  
posamezna vključena občina bo znotraj investitor komunalne infrastrukture na ob-
močju svoje občine, in sicer gre za naslednja območja izgradnje: prva faza primarni 
vodovod Tabor – Braslovče – Prebold, (zadolžene občine Tabor, Prebold, Braslovče), 
druga faza primarni vodovod Zaplanina, Ločica, Vransko (zadolžene občine Vrans-
ko, Braslovče, Polzela, Prebold)  in tretja faza vodovod Grmovje – Železno – Hramše 
(zadolžena občina Žalec). 

Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta je  2.439.828,00  evrov.   

Izvedba pa je predvidena od potrditve projekta s strani MOP in najkasneje do konca 
leta 2022. 

T. Tavčar 



8 Zgodilo se je ...

V dneh, ko celotno državo pretresa tragedija mladega 
Žana Kotnika, ki je zaradi požara ostal brez strehe nad 
glavo, prihaja še ena žalostna zgodba, ki pa se je k sreči 
končala srečno. Tokrat gre za zgodbo matere samohra-
nilke, ki je s svojo šestletno hčerko še pred tremi mese-
ci živela v nedokončani hiši brez ometa, brez vode, brez 
elektrike ter brez sanitarij. Njeno situacijo so opazili pred-
stavniki z območnega združenja Rdečega križa Žalec, ki 
so poslali pobudo poslancu iz Spodnje Savinjske doline 
Aleksandru Reberšku, da si ogleda razmere, v katerih živi-
ta mati in hči. Po ogledu hiške ter pogovoru s predstavniki 
Rdečega križa Žalec so na socialnih omrežjih pričeli akci-
jo Stopimo skupaj, ki pa je materi in hčerki popolnoma 
spremenila življenje. 

Bil je oktober 2018. Listje na drevesih se je pričelo barva-
ti v jesenske barve, večeri so postajali krajši in hladnejši, 
jutranja megla po kotlinah je pričela oznanjevati bližajočo 
se zimo ter njej primerne nizke temperature. V stanovanj-
skih naseljih v centru mesta se je pričela kurilna sezona, 
nanjo pa so se intenzivno pričeli pripravljati tudi stano-
valci v okoliških hišah, ki so počasi pričeli ogrevati svoje 
prostore. Toda v eni izmed hiš na obrobju občine besede 
toplota v zimskih mesecih niso poznali. Brezposelna mati 
je skupaj s svojo šestletno hčerko najhujši zimski mraz 
preživljala v neometani hiši brez vode in elektrike. Sobna 
temperatura je kljub pečki na drva pozimi dosegla največ 
16° C. Večere sta preživljali ob svečah, umivali sta se zunaj 
z mrzlo vodo, za vzdrževanje osnovne osebne higiene sta 
si pomagali z vlažilnimi robčki. 

Da nista bili lačni, je gospa velikokrat odšla v gozd, kjer 
je nabirala kostanj, gobe, borovnice in ostale gozdne 
sadeže. Nekaj opreme za stanovanje, igrače in tudi šolsko 
torbo za hčerko je našla v smeteh. Gospa, ki se je želela 
preživljati sama in je na Rdeči križ v zadnjem letu odšla 
samo enkrat, je za lažje preživetje v dopoldanskem času 
opravljala razna priložnostna dela.

Živeli sta v razmerah, ki so v 21. stoletju za mnoge izmed 
nas nepredstavljive, zato so predstavniki Rdečega križa 
Žalec skupaj z g. Reberškom, ki je 
prevzel koordinacijo del, sprožili ak-
cijo Stopimo skupaj. Na socialnih om-
režjih so objavili fotografije z opisom 
situacije ter v prvi vrsti iskali obrtnike 
in opremo za dokončanje hiše, dobre 
ljudi ter prostovoljce, ki bi udarniško 
pomagali pri delovni akciji. Rdeči 
križ – območno združenje Žalec je 
pričel zbirati finančna sredstva, ki so 
jih potrebovali za nakup manjkajoče 
opreme. Objava je na socialnih omrež-
jih dosegla preko 1500 delitev, prošnji 
za pomoč pa se je odzvalo neverjetno 
število ljudi. Nastanitev v času delovne 
akcije je kmalu po objavi mami in hčer-

ki ponudil pater Vanči Arzenšek, tako da je delovna akcija 
lahko stekla. 

V treh mesecih trajanja del so za potrebe obnove zbra-
li okoli 11.000 evrov. Donatorje so sproti javno objavljali, 
prav tako bodo ob poplačilu vseh stroškov naknadno ob-
javljeni tudi vsi računi, saj si organizatorji akcije prizadeva-
jo za čim večjo transparentnost. Poleg donatorjev je k de-
lovni akciji pristopilo preko 30 obrtnikov in podjetij, ki so 
v hladnem zimsko-jesenskem vremenu brezplačno oprav-
ljali gradbena dela na hiši ali darovali opremo oz. material 
za delo. Akciji se je pridružilo tudi okoli 20 prostovoljcev, 
ki so opravljali manjša sprotna dela. Vsi donatorji, prosto-
voljci, organizatorji, obrtniki ter podjetja, ki so na kakršen 
koli način pripomogli k uresničitvi projekta, so objavljeni 
na strani delovne akcije. 

V nedeljo, 13. januarja, se je delovna akcija tudi uradno 
zaključila. Marko Kramer iz podjetja KRAMER, d. o. o., ki 
je bdel nad gradbenimi deli skozi celotno akcijo, je mami 
in hčerki izročil ključe njune sedaj dokončane hiške. Hiša, 
ki pred tremi meseci ni imela niti vodovoda, kanalizacije 
ali elektrike, je sedaj popolnoma drugačna. Stene so ome-
tane in izolirane, na stropu sveti luč, v kuhinji teče voda, v 
kopalnici je delujoče stranišče. Življenje matere in hčerke, 
ki je še lansko leto spominjalo na življenje izpred 100 ali 
več let, je končno postalo dostojno in človeku primerno. 

Mati in hči, ki se medijsko ne želita izpostavljati, sta izred-
no hvaležni vsem, ki so na kakršen koli način pomagali 
in jima omogočili dostojno življenje. Vsem donatorjem 
in prostovoljcem se zahvaljujejo tudi organizatorji, ki so 
verjeli v dobroto ljudi in poskrbeli, da sta se šoloobvezna 
hčerka ter njena mati čim hitreje vrnili v obnovljen in topel 
dom. Gospe so v času trajanja akcije našli tudi zaposlitev, 
da bo od sedaj naprej lažje skrbela zase, za dokončano 
hiško ter predvsem za svojo malo hčerko. Najbolj pomem-
bno pa je seveda to, da bosta letošnjo zimo večere lahko 
preživljali v topli, suhi, osvetljeni ter ogrevani hiški. Nekaj, 
kar sta si še pred tremi meseci lahko samo želeli.

Lidija Lesjak

ZGODBA O SOČUTNOSTI, KI SE JE DOTAKNILA MNOGIH
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* 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 (v primeru pogostitve,  
za katero poskrbite sami, vam pripravimo prostor v avli športne dvorane) 

* 
- 1 animator (nad 15 do 20 otrok 2 animatorja) 

*  
- 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 

ZKTŠ
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ABONMA

2018/2019

sobota, 23. marec 2019, ob 10.00

predstava za otroke

OTROŠKI ABONMA

Otroška dramska skupina Vandotki Kranjska Gora

sobota, 16. marec 2019, ob 19.30

Andrej Jelačin
PACIENTI V ČAKALNICI

komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

Gledališka skupina KUD Rače

Prirejeno po legendi o nastanku Blejskega jezera / 
Metka Frelih

ČAROBNOST BLEJSKEGA JEZERA

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si in 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 
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V FEBRUARJU NAPOVEDUJEMO IN VABIMO:
• torek, 5. in 19. marec 2019, ob 10. uri: Bralno druženje  s stanovalci Našega doma 
• petek, 15. marec 2019, ob 18. uri:   Najvišji vrhovi celin, predstavitev knjige Vikija Grošlja 
• torek, 19. marec 2019, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem  

Vabljeni!

TRENUTKI TIŠINE ZA PREŠERNA, predstavitev knjige 
V ponedeljek, 4. februarja 2019, smo v Občinski knjižnici v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika predstavili knjigo Franca Drolca Trenutki 
tišine za Prešerna. Knjigo je predstavila avtorjeva sestra Marinka Drolc.  
Prof. Franc Drolc, ki ga je Prešernova poezija še posebej nagovarjala, je 
Slovencem trideset let zapovrstjo, s svojimi govori ob pesnikovem grobu 
na predvečer obletnice njegove smrti, odstiral veličino Prešernovih 
verzov. V knjigi so zbrani vsi govori v obliki kratkih, a jedrnatih esejev, v 
katerih je razčlenjeval posameznosti, bodisi iz pesnikove osebne usode 
bodisi iz njegove poezije. Večer je bil krasna predstavitev Drolčeve 
življenjske poti in njegovega literarnega ustvarjanja, za kar se gospe 
Marinki Drolc še enkrat zahvaljujemo. 

TUDI MAJHNA BITJA IMAJO LAHKO LEVJE SRCE, 
pravljična ura s poustvarjanjem 
V torek, 22. januarja 2019, smo na pravljični uri razvijali ne le bralne 
in slušne spretnosti, temveč tudi telesno moč, gibljivost, motorične 
sposobnosti ter se učili začutiti svoje telo in se sprostiti. 
Vaje smo izvajali na igriv, otrokom prijazen način, njihovo pozornost 
pa je izvajalka joge, gospa Suzana Škrap, pridobila s pripovedovanjem 
pravljice. Srečanje je bilo zanimivo in hvala gospe Suzani, ki je z nami 
delila svoj čas in znanje.

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• Golob, T.: Leninov park 
• Phillips, S. E.: Junak njenega srca 
• Cukjati, F.: Slovenske podobe zla 
• Hribar, J.: Rudarstvo v Savinjski dolini 
• Page, N.: Temna noč lope 
• Juul, J.: Od vzgoje do odnosa 
• Dispenza, J.: Placebo ste vi 
• Šupe, A.: Resnice in laži o hrani 
 

MLADINA
Hughes, J.: Sam doma 
Vojsk J., J.: Larino potovanje 
Bosch, M.: Drevesa: prepoznavanje po listih 
Walliams, D.: Dedkov veliki pobeg 
Davies, B.: Kit v nevihti 
Davies, B.: Babica in ptica 
Moj prvi spomin 
Blyton, E.: Nagajivka Nika 
Morpurgo, M.: Sneženi mož 
Morpurgo, M.: Črna kraljica 

Spoštovani, 

sporočamo vam, da smo v naši knjižnici še popestrili izbor revij in časopisov.  Od sedaj naprej lahko prebirate 
tudi Science Illustrated, History, Bodi eko, Žensko in Geo. 

   Za Občinsko knjižnico Vransko: Valerija Jerman, višja bibliotekarka
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V mesecu januarju smo strokovne delavke otrokom v vrtcu 
ter prvošolcem iz Osnovne šole Vransko popestrile dan s 
senčno lutkovno predstavo Kužek Postružek. Otroci so se 
po predstavi, z manipuliranjem lutk ter s preizkušanjem v ig-
ranju, pobliže seznanili s senčnim gledališčem. 

Pravljica pripoveduje o kužku, ki se mu strašansko mudi in 
se ne utegne pogovarjati s prijatelji. Kokoško, kozo in gos-
ko premaga radovednost, zato brezglavo tečejo za njim. Ker 
pa toliko živali teče v eno smer, se tudi ljudje sprašujejo, kaj 
se dogaja. Mogoče kje gori? Pokličejo gasilce in se z rado-
vednostjo odpravijo za njimi. Nemudoma pridrvi tudi gasilski 
avto in vsi skupaj spremljajo kužka, ki pa se ustavi pri prvem 
drevesu ter si oddahne, ko lahko dvigne nogo in se olajša. Ko 
opravi malo potrebo, se obrne, da bi odšel domov, a zagleda 
zmedo živali, ljudi in gasilskega avtomobila. Živali in ljudje so 
se zaleteli drug v drugega, gasilski avtomobil pa je pristal v 
jarku. Bili so strašansko jezni, vendar so se brez besed obrnili 
in odhiteli vsak v svojo smer. 

Kurikulum za vrtce pravi, da naj bi otroci v vrtcu prepozna-
vali, uživali in se zabavali ob različnih zgodbah – nesmiselnih, 

poučnih, šalah, rimah, besednih igrah … Tako otroke kot 
strokovne delavce je ta prisrčna igrica zagotovo pošteno 
nasmejala.

Apolonija Križnik in Maja Gams

KUŽEK POSTRUŽEK IN SENČNO GLEDALIŠČE

MALE LUTKE IN MALI IGRALCI
V oddelku 2–3 let smo v mesecu januarju spoznavali ra-
zlične vrste lutk. S pomočjo lutk, ki smo jih oblikovali iz 
plastelina, smo spoznali novo pesem »Potovanje v deželo 
Balalaj« ter jo navdušeno prepevali. Z ročnimi lutkami smo 
igrali pravljico Rokavička ter jo spremljali z glasbili. Senč-
no gledališče smo si izdelali kar iz koprene, manipulirali 
s senčnimi lutkami ter si pripovedovali zgodbo o Kužku 
Postružku. Ker pa nismo kar tako, smo se preizkusili celo 
v dramatizaciji »Kako je rusica pregnala grdinico«. Otroci 
so si sami izdelali rekvizite in se preizkusili v vlogah živali. 
Prebrali in pripovedovali smo veliko pravljic, se vživljali v 
različne vloge, se z nekaterimi književnimi osebami iden-
tificirali ter doživljali književno dogajanje. Ker pa nam je 
bilo v januarju postreženo s snegom, smo poskrbeli tudi 
za vsakodnevno igro in dričanje na snegu. 

Branka Hrastnik

MLADI PLANINCI VRTCA VRANSKO V SELU PRI VRANSKEM
Ujeli smo lep, sončen dan in se odpravili na 
planinski pohod. Tokrat nas je sovica Oka vodi-
la skozi Brode do Sela, kjer nas je pozdravilo 
kar nekaj nadobudnih štirinožcev. Razveselili 
pa smo se tudi krav, kokoši in drugih živali, ki 
smo jih opazili na bližnjem travniku. Od tam 
smo jo mahnili čez hrib do Briš in nato nazaj 
do vrtca. Oka nam je pot popestrila z iskanjem 
znanih stavb in oznak na drevesih, ki so nas 
vodile do posebnega mesta na hribčku, kjer 
smo si lahko, kot je dejala Oka, z malo domiš-
ljije predstavljali stole, mize, ležalnike ali pa 
plezala in igrala. 

Katja, Mateja P. in Mateja R.
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vo zaporedje barv na zastavi, smo si pomagali z zaporedjem belo čelo, 
modre oči in rdeče ustnice. Grb smo preslikali s slovenske zastave, ki 
smo jo imeli obešeno v igralnici, in ob tem spoznavali pomen vsakega 
simbola. Poslušali smo slovensko himno in se ob tem učili, kako se ob-
našamo, ko himno zaigrajo ali zapojejo na različnih prireditvah. Da ob 
predvajanju himne vstanemo, mirno stojimo ter ob koncu nič ne ploska-
mo. Eden od otrok se je spomnil, da so himno predvajali slovenskemu 
športniku Timiju Zajcu, ki je zmagal v smučarskih poletih, na kar smo bili 
vsi zelo ponosni. V četrtek smo se udeležili proslave ob kulturnem praz-
niku v Osnovni šoli Vransko-Tabor in se zgledno ter spoštljivo obnaša-
li ob poslušanju himne in nastopajočih, na kar smo bile vzgojiteljice še 
posebej ponosne.

Brigita in Mateja

KAJ POMENI KULTURNI PRAZNIK?
Kulturni praznik nas je tudi v vrtcu spomnil 
na pomen naše države, kulture in jezika. Že 
v predšolskem obdobju seznanjanje otrok 
s kulturo naroda, življenjskimi navadami in 
tradicijo nudi osnovo za vzgajanje medse-
bojne strpnosti, spoštovanja drugačnosti in 
domoljubja. 

V skupini 5–6 let smo se najprej pogovorili 
o tem, zakaj smo v petek (8. 2.) doma. Eden 
od dečkov se je sicer spomnil, da je praznik, 
ni pa nobeden vedel, kateri praznik je. Na 
dan so prišle ideje, da je božič, novo leto 
ali praznik, ko barvamo jajčka. Sama bese-
da praznik jim je nekaj pomenila, vendar še 
niso spoznali vseh. Zato se nama je zdelo 
pomembno, da otrokom približava njegov 
pomen. Prebrali smo Povodnega moža, se 
oblačili v obleke iz časov, v katerih je živel 
France Prešeren, si izdelali ogledala in pahl-
jače. Ko smo listali Poezije, smo videli tudi 
način pisanja Franceta Prešerna, s peresom 
in tušem, in se v tem preizkusili, kar je bilo 
še posebej zanimivo, včasih tudi težko, saj 
peresa niso flomastri ali barvice. Napisa-
no pismo smo nato zapečatili z voskom in 
pravim pečatom. Povodnega moža smo 
po svoji domišljiji slikali na pravo slikarsko 
platno in z odtisom. Iz lesa smo si izdelali 
slovenske zastave. Da smo si zapomnili pra-

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

Člani knjižničarskega krožka z mentorico Katjo Brezovnik 
smo v januarju predstavili svojo plesno-igrano predstavo 
otrokom in odraslim v knjižnici Miško Knjižko v Celju. Na 
predstavo smo se pripravljali kar dva meseca, saj se je bilo 
potrebno naučiti besedilo, zvaditi prizore, sestaviti ko-
reografijo, se naučiti ples in izdelati sceno.

V igrici so se predstavile: Ajda Bogataj kot Mišek Miško, Lau-
ra Ošlak kot Belamiška, Zala Zuka kot Jurij Mišinski, Maša 
Cizej kot Rudolf Miškolc, Saša Musi kot mama Mišinski, Eva 
Marko kot mama Miškolc ter Zala Krivec kot učiteljica in 
mala siva miška.

Plesni del pa so prevzele učenke 4. razreda: Zarja Petrovič 
Poljanec, Lana Paulina Veniger, Mija Kreča in Karla Kos.

Za uspešen nastop čestitam vsem učenkam.

Mentorica Katja Brezovnik

V  sredo, 23. 1. 2019, smo se člani knjižničarskega krožka  sku-
paj z mentorico Katjo Brezovnik odpravili v celjsko knjižnico 
Miško Knjižko. Tam smo odigrali predstavo Mišek Miško in 
Belamiška.  Iz šole smo se odpravili ob 16. uri ter se s kombi-
jem napotili proti Celju, kjer je močno padal sneg. V knjižnici 
so nas pričakale njihove knjižničarke. Oblekle smo se vsaka v 

svoj kostum, ki smo si jih izdelale. Na predstavo je prišlo ve-
liko ljudi, večinoma otrok. Nato je sledila predstava. Vse smo 
imele tremo, vendar smo se kmalu pomirile. Predstava nam je 
odlično uspela, saj so nas nagradili z odličnim in spodbudnim 
aplavzom. Za nagrado smo dobile obesek, nahrbtnik za šport-
no opremo in blokec. Domov smo se vrnile srečne, zadovoljne 
in nasmejane. 

Zala Krivec in Ajda Bogataj, 5. a

MIŠEK MIŠKO IN BELAMIŠKA NA OBISKU PRI MIŠKU KNJIŽKU V CELJU
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Stopimo skupaj … Besedi, ki lahko naredita ogromno. Po-
vezali smo se z Aleksandrom Reberškom in stopili skupaj. 
V Vrtcu Vransko že več let pridno zbiramo zamaške in v 
zadnjem obdobju smo jih zbirali za 18-letnega Žiga iz Ve-
lenja, ki ima najhujšo obliko cerebralne paralize. S pomočjo 
zamaškov mu bomo omogočili kakšno dodatno terapijo, ki 
jih nujno potrebuje. Zbrane zamaške, ki jih ni bilo malo, smo 
skupaj z otroki predali Aleksandru, ki bo poskrbel, da bodo 
prišli v prave roke. Naj se zahvalim vsem staršem, ki pridno 
skupaj z otroki prinašate zamaške v vrtec in polnite našega 
Zamaškojeda. Le tako naprej, ker vsak zamašek šteje …

Olga Blatnik

ZAMAŠKI V VRTCU VRANSKO

Tudi v tem šolskem letu v vrtcu v oddelkih 4 do 6 let  izva-
jamo program zobne preventive. V ta namen nas je letos v 
vrtcu že dvakrat obiskala gospa Adelina iz ZD Žalec, ki otro-
kom preko pravljic razloži, zakaj je pomembno, da si redno 
in predvsem pravilno  umivajo zobe. Tokrat so nas v zgodbi 
nagovorili Zobojedi črvički, ki si jih v svojih ustih prav nihče ne 
želi. Zato se bomo skupaj trudili, da bo umivanje zob stalnica 
tako v vrtcu kot tudi doma. 

Klavdija Konečnik

VRTEC IN ZOBOJEDI ČRVIČKI

Čiv, čiv, čiv, čiv, 
sem komaj še živ, 
me lakota muči že cele tri dni, 
ker sneg vse pokril je in hrane nič ni! 

  

Tako pojejo ptički v tisti čisto »ta pravi« zimi z veliko snega. 
Letos nam zima snega še ni postregla, kljub temu pa smo se 
v vrtcu odločili, da ptičke pogostimo s slastnimi pogačami, 
ki smo jih sami izdelali. Segreli smo maščobo, jo nalili v mo-
delčke in dodali veliko semen in vrvico. Počakali smo, da so 
se pogače strdile, nato pa jih odnesli v gozd ter jih obesili na 
drevesne veje. Ptički so bili zagotovo zelo veseli posladka, 
saj nam že sedaj pridno pojejo in kličejo pomlad. Toda mi si 
pa vseeno želimo eno veliko pošiljko snega, da se naužijemo 
zimskih radosti. 

Oddelek 3–4  z Nado in Olgo 

VRABČKOVA ZIMSKA PESEM  (M. VOGLAR)

Vsak torek se v večnamenskem prostoru vrtca zbere-
mo »plesni škratki«. To so vsi otroci, željni plesa in giba. 
Poudarek »plesnih škratkov« je na igri, doživljanju, izraža-
nju, izmišljanju, komuniciranju, ustvarjanju ter občutenju 
skozi ples. 

V letošnjem letu smo s plesom odpotovali v Francijo in 
Italijo. Spoznali smo ljudska plesa Izak, Jakob, Abraham 
ter Potujemo v Rakitnico. Z ustvarjalnimi gibi smo »pekli« 

štrudelj, se izražali s plesom Ledene kocke, izvajali nena-
vadna gibanja, gibanja na različnih nivojih, plesali z raz-
ličnimi rekviziti, kot npr. trakovi, rute, palice in podobno. 
Okušali smo različne okuse – slano, sladko, grenko, kis-
lo ter s celim telesom izražali občutja in okuse. Ples smo 
povezali tudi z naravoslovjem ter spoznavali, kaj različne 
živali počnejo pozimi (kobilica, deževnik, čebele, jež, her-
melin, veverica, jazbec). Ob klasični glasbi smo poustvar-
jali njihovo gibanje pozimi. Decembra pa smo se ostalim 

PLESNI ŠKRATKI V VRTCU VRANSKO
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Gozd pozimi kar vabi z vso svojo lepoto k raziskovanju, 
kar je tudi največje veselje nas, gozdnih škratkov Vrtca 
Vransko. V malo manjšem številu smo se v zadnjih dneh 
januarja podali na pot v hrib s polnimi rokami različnih 
dobrot, ki smo jih namenili gozdnim živalim. V mrzlih in 
zasneženih gozdovih si pozimi prav gotovo težje poiščejo 
hrano. Naloga nas gozdnih škratov je v prvi vrsti skrb za 
vse prebivalce gozda, drevesa in živali. 

Najprej smo si gozdne živali, ki jim je namenjena hrana, 
ogledali na plakatu, ki sta ga s sabo prinesla naša prijatelja 
gozdarja. Zraven so bili naslikani tudi odtisi nog teh živali, 
ki smo jih imeli tudi mi namen poiskati. Sneg je bil samo še 
na senčnih obronkih gozda. Tako je bilo iskanje sledi tež-
ka naloga. Najprej smo v gozdu razdelili semena za ptice, 
miške, divje prašiče, srne. Na drevesa smo obesili pogače 
iz semen za ptice, ki jih je ena gozdna škratinja sama 
naredila doma. S sabo smo imeli tudi nekaj korenčkov, 
ki smo jih zapičili v štore, da jih bo našel zajček ali srna. 
Ena škratinja je imela s sabo tudi žemljice. Gozdar nas je 
naučil, da pozimi ptic ne smemo hraniti s kruhom, ker bi 
od tega lahko umrli, zato smo ga skrili v luknjico, kjer se 
bodo z njim lahko sladkale miške. Zaradi hrane so se že 
nam začele cediti sline, zato smo si privoščili topel čaj. Po 
snegu okrog nas je bilo veliko sledi, vendar so bile večino-
ma od psov, ki so se sprehajali okrog gozda. Po pozornem 
iskanju nam je le uspelo najti sled, ki jo je pustila srnica, ki 
si je na travniku kopala hrano. Da smo bili prepričani, da je 
to res sled srne, smo preverili v knjigi. Z eno sledjo seveda 
še nismo bili zadovoljni, zato smo iskali naprej. Ob gozdu 
smo našli eno veliko sled. Ugibali smo, čigava bi le bila. 
Je od slona, nosoroga? Spet nas je rešila knjiga. Ugoto-
vili smo, da gre za medvedovo sled. Nekateri škratki so 
postali sumničavi, kako so samo dve sledi prednjih nog, 
zadnjih pa ni. Je mar medved hodil po sprednjih nogah? 
No, gozdar je le priznal, da jih je naredil on. Kljub temu 
pa smo spoznali, da medved pušča dvoje različnih sledi, 
sprednjih in zadnjih tac. 

Polni novih dogodivščin, znanj in izkušenj smo se odpravili 
proti vrtu, kjer smo prijateljem pripovedovali, kaj vse smo 
doživeli.

Brigita in Nives

GOZDNI ŠKRATKI … TRETJIČ

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

oddelkom vrtca predstavili z dvema točkama. Kar nekaj 
plesnega ustvarjanja pa nas čaka še v naslednjih mesecih. 

Plesne dejavnosti potekajo tako, da otroci sami iščejo, 
raziskujejo rešitve za idejno nalogo, izziv ali problem. 
Otroškega plesnega ustvarjanja ne komentiramo, ne 
ocenjujemo. Ples je proces in dosti pomembnejše je samo 
ustvarjanje kot pa rezultat. Otroke spodbujamo k razis-
kovanju gibalno-plesnih oblik skozi igro ter z vprašanji. 
Pomembno je, da ne posegamo v njihovo ustvarjanje 
v smislu dajanja že vnaprej določenih form in vnaprej 
določenih plesnih ter všečnih koreografij. Otrokom pre-
pustimo možnost lastnega raziskovanja in ustvarjanja. 
Pomembno je, da otroci ples izkusijo kot nekaj pozitivne-
ga, zabavnega, ustvarjalnega ter sproščenega.

Branka in Maja
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Če že moramo v soboto v šolo, smo se v 3. b odločili, da bo 
dan drugačen, zato smo imeli lego dan. Učenci so s pomočjo 
lego gradnikov  predstavili pravljico Princesa na zrnu graha 
in spoznali značilnosti stripa ter se ga naučili v preprostem 
programu Lego Story Visualizer tudi oblikovati. Pri svojem 
delu so bili učenci inovativni, ustvarjalni, ob koncu dneva 
pa navdušeni, saj so prav vsi izdelali zanimive in domiselne 
stripe ter spoznali preprosto orodje, s katerim lahko pričara-
jo zanimive zgodbe. Več o dnevu so zapisali učenci sami. 

Danes, 2. 2. 2019, smo imeli lego dan. Najprej smo vsak v 
skupini napisali eno poved iz pravljice Princesa na zrnu gra-
ha. Potem smo zgodbo razdelili na šest delov. Vsak del smo 
predstavili z lego kockami. Ko smo naredili vse dele prav-
ljice, jih je naša gospa Polona fotografirala. Po malici smo šli 
v računalniško učilnico in nas je gospa Polona naučila, kako 
narediti strip. Ta dan mi je bil zelo všeč.

Živa Karničnik, 3. b 

Danes smo sestavljali iz LEGO kock. Slikali smo naše skupin-
ske izdelke, nato smo iz njih v računalniški učilnici naredili 
stripe. Zelo je bilo zabavno, saj sem se naučil, kako narediti 
strip. Strip je govoril o pravljici PRINCESA  NA  ZRNU  GRA-
HA. Res zabaven strip je to! Upam, da ga preberete tudi vi! 
Povem vam, zabavno bo. Ne skrbite, naša gospa nam je že 
natisnila stripe. 

Vanja Šlogar, 3. b 

Danes, 2. 2. 2019, smo imeli delovno soboto. Razdelili smo 
se v skupine. Najprej smo obnovili pravljico Princesa na zrnu 
graha. Nato smo se dogovorili, katere dele pravljice bo kdo 
izmed članov skupine izdelal iz lego kock. V skupini sem bil 
skupaj z Žigom in Leonom. Ko smo končali s sestavljanjem, 
je učiteljica fotografirala naše izdelke. Po malici smo odšli 
v računalniško učilnico, kjer smo izdelali strip. Ko smo bili 
gotovi, nam je učiteljica stripe shranila na USB-ključek in 
natisnila. Na koncu smo morali v wordu napisati, kaj smo 
počeli. Tako se je naša delovna sobota končala. 

Max Mravljak, 3. b

LEGO DAN NA DELOVNO SOBOTO
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V sredo, 13. 2. 2019, se je v kulturnem domu na Vranskem 
ob 17.00 začel tradicionalni literarni večer. Letos smo 
medse povabili pisateljico, dramatičarko, igralko, publi-
cistko in scenaristko Deso Muck. 
Z dogodkom smo slovesno zaključili literarni in likovni na-
tečaj na temo tedna otroka, letos smo razmišljali in ust-
varjali o prostem času. Izšla je tudi nova številka šolskega 
glasila Bela vrana, ki prinaša izbrane likovne in literarne 
prispevke natečaja. 
Ponovno smo preživeli čudovit večer. Gospa Desa nas 
je navdušila s svojo energijo, iskrenostjo in humorjem. 
Ponosni smo, da je tudi ona pohvalila naše delo in ustvar-
jalnost. 
V intervjuju nam je zaupala, da veliko časa preživi s svojimi 
hišnimi ljubljenčki, v naravi, veliko pa tudi bere in seveda 
piše svoje knjige. Vabimo vas, da jih čim več preberete. 
Program so pripravili učenci literarnega krožka, pevci in 
plesalci z mentoricami. Razmišljali smo o načinih, kako 
čim bolj pestro in zanimivo preživljati prosti čas: s špor-
tom, z glasbo, s knjigami, z živalmi, s prijatelji in družino, 
včasih tudi sami. Ugotavljali smo, kako je bilo včasih in 

kako je sedaj ter da si je tudi za ljubezen treba vzeti prosti 
čas. Nastopajoči so spet dokazali svojo ustvarjalnost ter 
da znajo sodelovati in si pomagati. Sodelovali so učenci 
od četrtega do devetega razreda in na odru pričarali svet 
prostega časa v drevesni hišici. Hvala vsem in vsakemu 
posebej. Lahko ste ponosni na svoje talente. 
Gostja Desa Muck in ravnateljica Majda Pikl sta podeli-
li nagrade za najboljša likovna in literarna dela. Pohvale 
pa boste učenci prejeli v naslednjih dneh, ko vas bomo za 
svečano podelitev obiskali v vaših oddelkih ter vam čes-
titali. 
V mislih še vedno odzvanja sporočilo večera, ki ga je ves 
čas širila pesem Mi imamo se fajn: 
Mi imamo se fajn, če je kuža z nami, ko smo v gozdu zbra-
ni, ko je športa ful, če je kitara glasna, če nas knjiga zgra-
bi, ko kaj zgradimo, ko so frendi z nami, ko je ljubezen v 
zraku … 
Naj bo prosti čas tisti čas, ko vsak spet najde svoj obraz. 
Preživljajmo ga ustvarjalno in koristno. 

Mentorica prireditve Polona Učakar

BLAZNO RESNO O PROSTEM ČASU Z DESO

Tretješolci spoznavamo domači kraj 
in njegovo zgodovino. Ker se zaveda-
mo, da se najlažje učimo v avtentič-
nem okolju z ogledom realnih pred-
metov, smo se odločili, da obiščemo 
etnografsko zbirko v Brodeh in 
spoznamo življenje naših prednikov 
nekoč. Zahvaljujemo se ZKŠT Vrans-
ko in gospodu Ludviku Piklu, ki nam 
vsako leto omogočita brezplačen 
ogled muzeja in otrokom prikažeta, 
kako zanimivo, zabavno in težaško 
delo so opravljali ljudje v preteklosti.
V sredo, 16. 1. 2019, smo se s sošolci 
in učiteljico Polono odpravili na spre-
hod po Vranskem, kjer smo si ogle-
dali različne stavbe. Izvedeli smo, da 
se je v Schwentnerjevi hiši rodil La-
voslav Schwentner. V bližini cerkve 
smo videli star gasilski dom. Spreho-
dili smo se do vasi Brode, kjer smo 
videli staro avtobusno postajo. Pot 
smo nadaljevali do starega vodnjaka. 
V bližini smo si ogledali hišo s starimi 
predmeti. Najbolj mi je bil všeč star 
šivalni stroj. Videli smo še stare pred-
mete, kot so žaga, kovačnica, men-
trga, pinja … Ko smo se vračali proti 
šoli, smo izvedeli, da je bilo v vrtcu 
včasih sodišče. Stari del naše šole je 
star več kot 100 let. Na  sprehodu 
smo se naučili veliko novih stvari. 

Max Mravljak, 3. b

TRETJEŠOLCI IN PRETEKLOST VRANSKEGA
V sredo smo šli na učni sprehod po Vranskem in Brodeh. Ogledali smo si kultur-
no-zgodovinske znamenitosti kraja. Naša šola je imela nekoč eno stavbo in je bila 
zgrajena leta 1902. Poleg šole je stara Schwentnerjeva hiša, ki je zelo lepa. V njej 
se je rodil založnik Ladislav Schwentner. Šli smo do stavbe, kjer je sedaj frizerstvo 
Sara, včasih pa je bil v njej nekdanji krajevni urad in tudi sedež občine Vransko. Sredi 
trga je Osetova hiša, v kateri so nekoč vpisovali v zemljiško knjigo. Danes so v tej 
hiši občina, pošta in trgovina. Poleg Osetove hiše je cerkev svetega Mihaela, ki je 
zelo lepa, prvič je bila omenjena leta 1123. Pot nas je vodila do etnografske zbirke v 
Brodeh, kjer smo si ogledali stare predmete. Učni sprehod je bil zanimiv.

Žiga Kupec, 3. b
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V S E B I N A  

AKTI 
 
1. DOPOLNITEV PRAVILNIKA o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov Občine Vransko 

2. LETNI NAČRT ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019 

3. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 

4. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 

5. SKLEP o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč 
družini na domu v občini Vransko za leto 2019 

6. SKLEP o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
Občine Vransko za leto 2019 

JAVNI RAZPISI 
 
7. JAVNI RAZPIS za oddajo neprofitnega stanovanja v 
najem 
 
8. JAVNA DRAŽBA za prodajo stanovanja na naslovu 
Vransko 55 

JAVNI POZIVI 
 
9. JAVNI POZIV k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2018 

JAVNA NAZNANILA 
 
10. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga 
Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske 
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina v Občini Vransko  

ZAPISNIKI 
 
11. ZAPISNIK 1. (konstitutivne) seje občinskega sveta 

A K T I 

1. Dopolnitev pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 
Občine Vransko 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel 
 

D O P O L N I T E V   P R A V I L N I K A 
o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov drugih občinskih organov  

Občine Vransko 
 

1. člen 
 

Za četrtim odstavkom 7. člena Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 21/07 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012) se doda novi peti odstavek, ki se glasi:  
 
»Letni znesek sejnin in nagrad, ki se izplača posameznemu 
članu Nadzornega odbora Občine Vransko, ne sme 
presegati 7,5% letne plače župana.« 
 

2. člen 
 
Ta dopolnitev pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi 
v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator – 
Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                               Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
2. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2019 

Na podlagi 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, 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 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 21. redni seji dne 12. 12.  2017 sprejel 
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Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019, katerega 
sestavni del je naslednji 

L E T N I   N A Č R T  
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2019 

1. člen 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019, ki zajema: 

1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

vrsta 
nepremičnine -
podatki o parceli 

velikost 
nepremič.  
v m² 

vrednost 
nepremič. 
v € 

1. stavbno zemljišče 
(zemljišče v 
križišču JP Čeplje 
– AMZS poligon) 

del  parc. št. 
472/2, k.o. 
Prekopa (1010) 
(ID 973273)  

  697 m2  

 

27.433.92 € 

 

2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremičnine -
podatki o stavbi 

velikost 
stanovanja 
v m² 

vrednost 
nepremič. 
v € 

1. 

 

stanovanje v 
poslovni 
stanovanjski  
stavbi  
Vransko 55 

stavba. št. 376,  
k.o. Vransko (1012) 
znak dela stavbe 
1012  376 - 1 

53,48 m2 37.630,00 € 
(javna 
dražba  
ali zbiranje 
ponudb) 

2. člen 

Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                                 Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
3. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
30/18), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 70/2017) ter 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 2. redni seji dne 5. 2. 2019 
sprejel 

S K L E P  
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Vransko za leto 2019 

 
1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2019 
je enaka kot v letu 2018 in znaša 0,005307 EUR/m2. 

2. 

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 
2019. 

3. 

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

Številka: 4261/2019/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                                Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
30/18), 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013 
in 35/2013) ter 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 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel 

S K L E P  
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 

 
1. 

Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske 
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za 
stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je 
enaka kot v letu 2018 in znaša na območju občine Vransko 
853,60 EUR/m². 

2. 

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od 
povprečne gradbene cene za m² stanovanjske površine. 

3. 

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno 
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom 
valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v 
ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja 
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo 
in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 

4. 

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

Številka: 4260/2019/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
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Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019, katerega 
sestavni del je naslednji 

L E T N I   N A Č R T  
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2019 

1. člen 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019, ki zajema: 

1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

vrsta 
nepremičnine -
podatki o parceli 

velikost 
nepremič.  
v m² 

vrednost 
nepremič. 
v € 

1. stavbno zemljišče 
(zemljišče v 
križišču JP Čeplje 
– AMZS poligon) 

del  parc. št. 
472/2, k.o. 
Prekopa (1010) 
(ID 973273)  

  697 m2  

 

27.433.92 € 

 

2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremičnine -
podatki o stavbi 

velikost 
stanovanja 
v m² 

vrednost 
nepremič. 
v € 

1. 

 

stanovanje v 
poslovni 
stanovanjski  
stavbi  
Vransko 55 

stavba. št. 376,  
k.o. Vransko (1012) 
znak dela stavbe 
1012  376 - 1 

53,48 m2 37.630,00 € 
(javna 
dražba  
ali zbiranje 
ponudb) 

2. člen 

Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                                 Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
3. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
30/18), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 70/2017) ter 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 2. redni seji dne 5. 2. 2019 
sprejel 

S K L E P  
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Vransko za leto 2019 

 
1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2019 
je enaka kot v letu 2018 in znaša 0,005307 EUR/m2. 

2. 

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 
2019. 

3. 

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

Številka: 4261/2019/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                                Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
30/18), 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013 
in 35/2013) ter 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 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel 

S K L E P  
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 

 
1. 

Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske 
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za 
stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je 
enaka kot v letu 2018 in znaša na območju občine Vransko 
853,60 EUR/m². 

2. 

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od 
povprečne gradbene cene za m² stanovanjske površine. 

3. 

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno 
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom 
valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v 
ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja 
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo 
in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 

4. 

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

Številka: 4260/2019/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
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5. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč 
družini na domu v občini Vransko za leto 2019 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 –ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 21/18 – 
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, in 6/12) ter 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 
in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji 
dne 5. 2. 2019 sprejel 

 
S K L E P 

o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Vransko za leto 2019 

I. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v višini 18,78 EUR na uro storitve od 
1. 3. 2019 dalje. 

II. 

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 13,42 
EUR na uro storitve. 

Cena za uporabnike storitve je 5,35 EUR na uro storitve in 
se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za 
dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni 
Center za socialno delo. 

Cena za samoplačnike je 18,78 EUR na uro storitve. 

III. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko« in se uporablja od 1. 3. 2019. 

Številka: 1221-01/2019                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                               Franc Sušnik l. r. 

 
 

6. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
Občine Vransko za leto 2019 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 –ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 21/18 – 
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) ter 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je Občinski 
svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel 

 
S K L E P 

o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene 

občane Občine Vransko za leto 2019 

 

 

I. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve 
Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene 
občane Občine Vransko za leto 2019 v višini 2,80 EUR. 

Cena toplega obroka 2,80 EUR velja od 1. 1. 2019. 

II. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko« in se uporablja od 1. 1. 2019. 

Številka: 122-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

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

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

 
J A V N I   R A Z P I S  

za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 
  
1. PREDMET RAZPISA  
  
1.1 Predmet razpisa  
  
Občina Vransko (v nadaljevanju razpisnik) razpisuje 
oddajo  garsonjere v velikosti 21,63 m2. 
 
Lastnik stanovanja je Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko, s katero bo sklenjena najemna pogodba. 
 
Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje 
opredeljene v razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnega stanovanja v najem (Ur. list RS, št. 
14/04, 34/04, 62/06, 11/09,  81/11 in 47/14). 
 
1.2 Neprofitna najemnina  
  
Najemnina za v najem oddana neprofitna stanovanja, bo 
določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 
131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15), oziroma na podlagi 
predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.  
  
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico 
do subvencionirane neprofitne najemnine v skladu z 
navedeno uredbo oziroma drugim predpisom, ki bo v veljavi 
v času najema stanovanja.  
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Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih 
pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. 
Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se 
najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za 
tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s 
pravilnikom.   
  
1.3 Površinski normativi 
 
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi: 
 Število članov 
gospodinjstva 

Površina stanovanja 
brez plačila varščine - 
lista A 

Površina stanovanja s 
plačilom varščine -  
lista B 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2 
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2 
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2 
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2 
5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2 
6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2 

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

Razpisnik  lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se 
upravičenec s tem strinja ali če to želi. 

2. RAZPISNI POGOJI  

2.1 Splošni pogoji  

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

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
tudi:  

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini Vransko 
možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge 
osebe in zdravstvene storitve;  

2.2 Dohodkovni kriterij  

Vlagatelji vlog so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
2018 ne presegajo v točki 2.3 določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2017 znašala 
mesečno 1062,00 EUR.  

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

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se 
ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila varščine. 

Velikost gospodinjstva Gornja meja dohodka gospodinjstva brez plačila 
lastne udeležbe 

 % Meja dohodka/mesec 
1-člansko 90 % do 955,80   EUR 

2-člansko 135 % do  1.433,70 EUR 

3-člansko 165 % do  1.752,30 EUR 

4-člansko 195 % do  2.070,90 EUR 

5-člansko 225 % do 2.389,50  EUR 

6-člansko 255 % Do 2.708,10   EUR 

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

2.3 Premoženje prosilca 

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

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

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

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

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

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

1-člansko 45 m2  15.149,00  EUR 

2-člansko 55 m2 18.515,20  EUR 

3-člansko 70 m2 23.564,80  EUR 

4-člansko 82 m2 27.604,48  EUR 

5-člansko 95 m2 31.980,80  EUR 

6-člansko 105 m2 35.347,20  EUR 

 
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega 
stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 
točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina je odvisna od 
števila družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v 
stanovanje.  
 
2.4 Dodatni pogoji 
  
Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg 
splošnih pogojev še dodaten pogoj stalno bivanje v Občini 
Vransko, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni 
do točkovanja dobe bivanja in sicer: 
 
Stalnost bivanja v občini Vransko: 

o od 0 do 5 let                      10 točk 
o nad 5 do 10 let                  20 točk 
o nad 10 do 15 let                30 točk 
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Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih 
pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. 
Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se 
najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za 
tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s 
pravilnikom.   
  
1.3 Površinski normativi 
 
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi: 
 Število članov 
gospodinjstva 

Površina stanovanja 
brez plačila varščine - 
lista A 

Površina stanovanja s 
plačilom varščine -  
lista B 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2 
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2 
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2 
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2 
5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2 
6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2 

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

Razpisnik  lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se 
upravičenec s tem strinja ali če to želi. 

2. RAZPISNI POGOJI  

2.1 Splošni pogoji  

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

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
tudi:  

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini Vransko 
možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge 
osebe in zdravstvene storitve;  

2.2 Dohodkovni kriterij  

Vlagatelji vlog so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
2018 ne presegajo v točki 2.3 določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2017 znašala 
mesečno 1062,00 EUR.  

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

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se 
ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila varščine. 

Velikost gospodinjstva Gornja meja dohodka gospodinjstva brez plačila 
lastne udeležbe 

 % Meja dohodka/mesec 
1-člansko 90 % do 955,80   EUR 

2-člansko 135 % do  1.433,70 EUR 

3-člansko 165 % do  1.752,30 EUR 

4-člansko 195 % do  2.070,90 EUR 

5-člansko 225 % do 2.389,50  EUR 

6-člansko 255 % Do 2.708,10   EUR 

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

2.3 Premoženje prosilca 

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

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

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

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

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

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

1-člansko 45 m2  15.149,00  EUR 

2-člansko 55 m2 18.515,20  EUR 

3-člansko 70 m2 23.564,80  EUR 

4-člansko 82 m2 27.604,48  EUR 

5-člansko 95 m2 31.980,80  EUR 

6-člansko 105 m2 35.347,20  EUR 

 
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega 
stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 
točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina je odvisna od 
števila družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v 
stanovanje.  
 
2.4 Dodatni pogoji 
  
Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg 
splošnih pogojev še dodaten pogoj stalno bivanje v Občini 
Vransko, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni 
do točkovanja dobe bivanja in sicer: 
 
Stalnost bivanja v občini Vransko: 

o od 0 do 5 let                      10 točk 
o nad 5 do 10 let                  20 točk 
o nad 10 do 15 let                30 točk 

URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 83/2019 – 28. 2. 2019 
 

5 | S t r a n  

 

o nad 15 do 20 let                50 točk 
o nad 20 let                          70 točk 

 
Stalnost bivanja se dokazuje s potrdilom o bivanju, ki ga izda 
Upravna enota Žalec, pri čemer je upoštevano tudi bivanje 
pred razdelitvijo bivše Občine Žalec. 
Upošteva se bivanje prosilca in zakonca oziroma njegovega 
partnerja (število točk se določi na podlagi skupnega 
seštevka let bivanja), pri tem se upošteva število let, 
dopolnjenih v letu razpisa.  
 
3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV  
  
Stanovanjske in socialnozdravstvene razmere prosilca bodo 
ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa 
pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih 
kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom.  
 
3.1 Splošne prednostne kategorije prosilcev  
  
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade 
družine, mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in 
družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom 
zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, 
osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s 
številom točk v preglednici pod točko 3.3.  
  
3.2 Dodatne prednostne kategorije prosilcev  
  
Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji 
točki, se v skladu s 6. členom pravilnika, upoštevajo še 
naslednje prednostne kategorije prosilcev:   
  
3.2.1 Izobrazba prosilca 
 
Prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi (fotokopijo 
diplome, spričevala). Spričevalom, izdanim v tujini, mora biti 
priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju 
izobraževanja. Upošteva se izobrazba, ki jo ima prosilec 
(izobrazba družinskih članov se ne upošteva) na dan 
razpisa. 
 
3.3 Prednostne kategorije opredeljene v točkah 3.1 in 3.2 
se za posamezno listo prosilcev A oziroma B točkujejo z 
naslednjo višino točk:  
 PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B 

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

150 
100 

150 
100 

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

120 120 

3.  Invalidi in družine z invalidnim članom    120 120 

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

50 50 

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

100 100 

6. Žrtve nasilja v družini 80 80 

7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 50 

8. Izobrazba prosilca:     poklicna ali srednja   
                                       višja 
                                       visoka ali univerzitetna 
                                       magisterij ali doktorat 

10 
50 
60 
80 

10 
50 
60 
80 

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

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

 
4. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA  
  
4.1 Lastna udeležba  
  
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki 
jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo 
stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, 
katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu 
pravilnika (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe 
znaša 10 % vrednosti neprofitnega stanovanja izračunane po 
pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, 
št. 69/03) brez vpliva lokacije. Lastna udeležba se najemniku 
neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih z 2 % obrestno 
mero. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom 
lastne udeležbe se določijo med najemodajalcem in 
upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem 
z medsebojno pogodbo.  
 
Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred 
oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni 
udeležbi ali v določenem roku, ki je opredeljen v pogodbi, ne 
plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev 
stanovanja.  
  
4.2 Varščina  
  
Varščina za uporabo stanovanja so denarna sredstva, ki so 
ob morebitni izselitvi iz najemnega stanovanja predvidena za 
ureditev in vzpostavitev stanovanja v stanje kot je bilo ob 
predaji stanovanja najemniku, z upoštevanjem običajne rabe. 
Varščina znaša 3 mesečne najemnine. Najemodajalec z 
upravičencem opredeli medsebojne obveznosti v zvezi z 
vplačilom, vračilom in ohranjanjem vrednosti varščine v 
najemni pogodbi.  
  
5. RAZPISNI POSTOPEK  
  
5.1 Obrazci  
  
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, oddajo vlogo na posebnem obrazcu 
Občine Vransko. Zainteresirani občani Občine  Vransko, ki 
so državljani RS, pridobijo podrobne razpisne pogoje, 
predpisane obrazce in vse potrebne informacije za vlaganje 
vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja v teku razpisnega 
roka:  
 
-  v času uradnih ur v prostorih občine Vranko 
  
Kontaktna oseba: Rosita Papinutti (tel. št. 03-703 28 12). 
 
Razpis bo od 28. 2. 2019  dalje objavljen na spletni strani 
Občine Vransko in Uradnih objavah Občine Vransko.  
   
5.2 Rok za oddajo vloge  
  
Popolno vlogo z vsemi zahtevani mi prilogami prosilci oddajo 
od 28. 2. 2019 do vključno 15. 3. 2019 do 12. ure na 
naslednje načine:  
 osebno v sprejemni pisarni  Občine  Vransko  
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 s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom »Javni razpis 
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem«   

 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v 
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge 
prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po 
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.  
   
5.3 Predložitev listinskih dokazil  
  
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo 
prosilci in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje 
listine:  
  

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

zdravstvenih razmer; 
3. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) - potrdilo, da je preživnina neizterljiva 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz 
preživninskega sklada; 

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

17. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da 
prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za 
kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o 
točkovanju stanovanja v katerem prosilec prebiva, iz 
katerega so razvidne odbitne točke za delno, pretežno 

ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega izvedenca, 
ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju; 

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

 
Občina  Vransko k vlogi priložene listine zadrži in jih po 
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.   
 
V primeru, da prosilec uveljavlja posamezno kategorijo za 
katero pa ni priložil ustreznega dokazila, bo pozvan k 
dopolnitvi. V kolikor vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.  
 
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.  
  
6. SPLOŠNE DOLOČBE  
  
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter stanovanjske in druge 
razmere prosilcev.  
V primeru, da prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan na 
dopolnitev vloge z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki 
v roku ne bodo dopolnjene in vloge oddane po zaključku 
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.  
  
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v 
času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše 
spremembe se ne upoštevajo, razen spremembe glede ožjih 
članov družine prosilca. V dvomu se šteje, da se upoštevajo 
razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.  
  
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, 
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih 
opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.  
Po ugotovitvi, da vlagatelj vloge izpolnjuje splošne pogoje, 
bo komisija z ogledom preverila resničnost navedb in 
opravila točkovanje.  
Komisija bo opravila ogled stanovanjskih razmer samo pri 
vlagateljih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in za katere Občina  
Vransko ne razpolaga s podatki o sedanjih stanovanjskih 
razmerah (ogledi ne bodo izvedeni pri prosilcih, ki 
uporabljajo stanovanja v blokih, ki so v upravljanju 
stanovanjskega podjetja SIPRO Žalec in prosilcih, kjer so 
ogledi že bili izvedeni ob priliki oddaje vloge ob predhodnih 
razpisih ter prosilcih, ki bivajo v začasnih zatočiščih kot so 
varne hiše, materinski domovi, zavetišča, ipd.).  
O ogledu stanovanjskih razmer bodo prosilci predhodno 
obveščeni pisno oziroma po telefonu.  
  
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične 
podatke, se njegova vloga ne obravnava in se zavrže.  
  
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe.   
  
Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje 
opredeljene v razpisu uporabljajo določbe Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.  
 
Številka: 4302-01/2019-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
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 s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom »Javni razpis 
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem«   

 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v 
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge 
prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po 
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.  
   
5.3 Predložitev listinskih dokazil  
  
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo 
prosilci in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje 
listine:  
  

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

zdravstvenih razmer; 
3. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) - potrdilo, da je preživnina neizterljiva 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz 
preživninskega sklada; 

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

17. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da 
prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za 
kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o 
točkovanju stanovanja v katerem prosilec prebiva, iz 
katerega so razvidne odbitne točke za delno, pretežno 

ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega izvedenca, 
ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju; 

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

 
Občina  Vransko k vlogi priložene listine zadrži in jih po 
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.   
 
V primeru, da prosilec uveljavlja posamezno kategorijo za 
katero pa ni priložil ustreznega dokazila, bo pozvan k 
dopolnitvi. V kolikor vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.  
 
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.  
  
6. SPLOŠNE DOLOČBE  
  
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter stanovanjske in druge 
razmere prosilcev.  
V primeru, da prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan na 
dopolnitev vloge z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki 
v roku ne bodo dopolnjene in vloge oddane po zaključku 
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.  
  
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v 
času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše 
spremembe se ne upoštevajo, razen spremembe glede ožjih 
članov družine prosilca. V dvomu se šteje, da se upoštevajo 
razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.  
  
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, 
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih 
opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.  
Po ugotovitvi, da vlagatelj vloge izpolnjuje splošne pogoje, 
bo komisija z ogledom preverila resničnost navedb in 
opravila točkovanje.  
Komisija bo opravila ogled stanovanjskih razmer samo pri 
vlagateljih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in za katere Občina  
Vransko ne razpolaga s podatki o sedanjih stanovanjskih 
razmerah (ogledi ne bodo izvedeni pri prosilcih, ki 
uporabljajo stanovanja v blokih, ki so v upravljanju 
stanovanjskega podjetja SIPRO Žalec in prosilcih, kjer so 
ogledi že bili izvedeni ob priliki oddaje vloge ob predhodnih 
razpisih ter prosilcih, ki bivajo v začasnih zatočiščih kot so 
varne hiše, materinski domovi, zavetišča, ipd.).  
O ogledu stanovanjskih razmer bodo prosilci predhodno 
obveščeni pisno oziroma po telefonu.  
  
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične 
podatke, se njegova vloga ne obravnava in se zavrže.  
  
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe.   
  
Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje 
opredeljene v razpisu uporabljajo določbe Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.  
 
Številka: 4302-01/2019-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
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8. Javna dražba za prodajo stanovanja na naslovu 
Vransko 55 

OBČINA VRANSKO, Vransko 59, Vransko, ki jo zastopa 
župan Franc Sušnik, na podlagi 50. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti -1 (ZSPDSLS-1, Ur.l. RS št. 11/18) v zvezi s 13. 
členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 11/18) objavlja  

J A V N O   D R A Ž B O 
za prodajo stanovanja - posamezni del stavbe 

z oznako ID 1012-376-1 na naslovu 
Vransko 55, Vransko 

1. Naziv in sedež prodajalca: OBČINA VRANSKO, 
Vransko 59, Vransko, ki jo zastopa župan Franc Sušnik, 
Matična št.: 1357778000, Davčna št.:  SI59929286. 

2. Predmet prodaje: stanovanje – nepremičnina/posamezni 
deli stavbe z oznako ID 1012-376-1 s solastniškimi deleži na 
posebnih in splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini na 
naslovu Vransko 55, Vransko, in sicer: 
 
- stanovanje v izmeri 53,00m2 z ID znakom: del stavbe 
1012-376-1 (ID 6439355), 
 
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna 
pogodba. 
 
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 
izklicna cena za predmet prodaje – celotno stanovanje z 
oznako ID 1012-376-1 (ID 6439355) na naslovu Vransko 55, 
Vransko je: 
 
- 37.630,00 EUR. 
  
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 
 
Na javni dražbi za predmet prodaje bo uspel dražitelj, ki 
bo ponudil najvišjo kupnino za nepremičnino, ki je 
predmet prodaje. Izklicna cena za predmet prodaje ne 
vsebuje zakonsko določenega davka na promet z 
nepremičninami v višini 2%, ki ga plača kupec. Kupec je 
prav tako dolžan plačati stroške sestave in overitve 
pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa in 
morebitne ostale stroške in davščine povezane s 
prodajo in s prenosom lastninske pravice.  
 
Nepremičnine – stavbna zemljišča se odprodajo v celoti 
po sistemu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice 
uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičnini.  
 
5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino 
poravnati v roku 10 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe 
na transakcijski račun OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 
Vransko, št.: 01389-0100004803 odprt pri UJP, sklic: 
javna dražba Vransko. 
 
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. 
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec 
kupnine ne plača v navedenem roku, pri čemer v tem 
primeru Občina Vransko obdrži plačano varščino.  
 
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 27.3.2019 
ob 9:00 uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130/c, 
Vransko. 

8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 
 
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne 
dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti: 
 

- original potrdilo o vplačani varščini ter celotno 
številko računa (št. banke in št. računa za primer 
vračila varščine); 

- izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in 
pooblastilo zakonitega zastopnika; 

- dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti 
nepremičnine v Republiki Sloveniji (potrdilo o 
državljanstvu za fizične osebe in potrdilo o 
registraciji za pravne osebe); 

- osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko. 
 

Dražba nepremičnin bo javna in bo potekala v slovenskem 
jeziku. 
 
9. Višina varščine: dražitelji morajo najpozneje 3 dni pred 
pričetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% 
izklicne cene za predmet prodaje, ki jo nakažejo na 
transakcijski račun OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 
Vransko, št.: 01389-0100004803 odprt pri UJP, namen 
plačila: varščina za javno dražbo Vransko.  
 
Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel na javni 
dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne v 
roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku.  
 
10. Opozorilo dražiteljem 
 
Prodajalec dražitelje obvešča in opozarja, da na javni dražbi, 
kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter 
z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se v smislu 7. 
odstavka 50. člena ZSPDSLS-1 štejejo: 
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem 
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski 
vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije, ali 
cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali ne 
sklenjeni partnerski zvezi, ali v svaštvu do drugega kolena, 
ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska 
zveza prenehala ali ne; 
- fizična oseba, ki je s članom komisije, ali cenilcem v odnosu 
skrbništva, ali posvojenca oziroma posvojitelja; 
- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec 
delež večji od 50% in  
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine, ali na 
kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije, ali 
cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi 
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije, ali 
cenilca. 
 
11. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi 
najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku 
dražbe. 
 
12. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina 
pravnega posla. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno 
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. 
Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem 
roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana varščina 
pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo ne 
izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre. 
 
13. Obvestilo dražiteljem 
 
Prodajalec dražitelje obvešča, da ima prodajalec v skladu s 
15. točko 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
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samoupravnih lokalnih skupnosti pravico ustaviti postopek 
javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer 
se dražiteljem v tem primeru povrnejo dejansko nastali 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije in morebitne vplačane varščine.  
 
Vse informacije v zvezi  s podrobnejšimi pogoji javne dražbe 
in v zvezi s stanjem nepremičnin, ki so predmet javne dražbe 
interesenti dobijo oz. dogovorijo s kontaktno osebo ga. 
Rosita Papinutti na tel. (03) 703-28-12. 
 
Številka: 7113-01/2019-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 
 

J A V N I   P O Z I V I 

9. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2018 
 
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 64/2017) in 23. 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) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
objavlja 

J A V N I   P O Z I V  
k posredovanju predlogov za podelitev priznanj 

Občine Vransko za leto 2018 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za 
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2018: 
 

 ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO 
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana 
oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge 
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki 
je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju 
občine. 
 

 GRB OBČINE VRANSKO 
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v 
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih 
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega 
ustvarjanja.  
 

 PLAKETA OBČINE VRANSKO 
Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi 
se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in 
športnem področju ter za dosežke na drugih področjih. 
Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi 
uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo Občino 
Vransko.  
 

 PRIZNANJE OBČINE VRANSKO 
Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe 
in dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem okolju. 

 
Predlog mora vsebovati: 

- ime in priimek oz. naziv in naslov predlagatelja; 
- datum, ko je bil sprejet sklep o predlogu za podelitev 

priznanja; 
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma 

naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, 
skupnosti, društva; 

- utemeljitev predloga. 
 
Utemeljitev predloga mora vsebovati: 
a) za posameznika: življenjepis z navedbo prejetih priznanj 

(katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom 
na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za 
podelitev priznanja; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj 
(katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo 
tistih dosežkov, zaradi katerih se daje pobuda za 
podelitev priznanja. 

 
Zaželeno je, da je utemeljitev predloga obširna. 

 
Pisne predloge z utemeljitvijo sprejema Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, 
Vransko 59, 3305 Vransko, do petka, 29. 3. 2019.  
 
Številka: 012-01/2019-08                         Predsednica KMVIP 
Vransko, 28. 2. 2019                                  Brigita Gosak l. r. 
 

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

10. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina v Občini Vransko 

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

izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema 

zemeljskega plina v Občini Vransko 

Javnost obveščamo, da bo od 1. 3. 2019 do 1. 4. 2019 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 
plina v Občini Vransko, ki ga je Občinski svet Občine 
Vransko na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel v prvem 
branju. 
 
V času javne obravnave bo predlog odloka: 

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

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

 
Pripombe na predlog odloka lahko do 1. 4. 2019 posredujete 
na enega od naslednjih načinov: 

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

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

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

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                              Franc Sušnik l. r. 
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samoupravnih lokalnih skupnosti pravico ustaviti postopek 
javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer 
se dražiteljem v tem primeru povrnejo dejansko nastali 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije in morebitne vplačane varščine.  
 
Vse informacije v zvezi  s podrobnejšimi pogoji javne dražbe 
in v zvezi s stanjem nepremičnin, ki so predmet javne dražbe 
interesenti dobijo oz. dogovorijo s kontaktno osebo ga. 
Rosita Papinutti na tel. (03) 703-28-12. 
 
Številka: 7113-01/2019-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 
 

J A V N I   P O Z I V I 

9. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2018 
 
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 64/2017) in 23. 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) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
objavlja 

J A V N I   P O Z I V  
k posredovanju predlogov za podelitev priznanj 

Občine Vransko za leto 2018 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za 
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2018: 
 

 ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO 
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana 
oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge 
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki 
je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju 
občine. 
 

 GRB OBČINE VRANSKO 
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v 
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih 
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega 
ustvarjanja.  
 

 PLAKETA OBČINE VRANSKO 
Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi 
se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in 
športnem področju ter za dosežke na drugih področjih. 
Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi 
uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo Občino 
Vransko.  
 

 PRIZNANJE OBČINE VRANSKO 
Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe 
in dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem okolju. 

 
Predlog mora vsebovati: 

- ime in priimek oz. naziv in naslov predlagatelja; 
- datum, ko je bil sprejet sklep o predlogu za podelitev 

priznanja; 
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma 

naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, 
skupnosti, društva; 

- utemeljitev predloga. 
 
Utemeljitev predloga mora vsebovati: 
a) za posameznika: življenjepis z navedbo prejetih priznanj 

(katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom 
na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za 
podelitev priznanja; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj 
(katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo 
tistih dosežkov, zaradi katerih se daje pobuda za 
podelitev priznanja. 

 
Zaželeno je, da je utemeljitev predloga obširna. 

 
Pisne predloge z utemeljitvijo sprejema Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, 
Vransko 59, 3305 Vransko, do petka, 29. 3. 2019.  
 
Številka: 012-01/2019-08                         Predsednica KMVIP 
Vransko, 28. 2. 2019                                  Brigita Gosak l. r. 
 

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

10. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina v Občini Vransko 

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

izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema 

zemeljskega plina v Občini Vransko 

Javnost obveščamo, da bo od 1. 3. 2019 do 1. 4. 2019 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 
plina v Občini Vransko, ki ga je Občinski svet Občine 
Vransko na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel v prvem 
branju. 
 
V času javne obravnave bo predlog odloka: 

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

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

 
Pripombe na predlog odloka lahko do 1. 4. 2019 posredujete 
na enega od naslednjih načinov: 

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

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

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

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2019                              Franc Sušnik l. r. 
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Z A P I S N I K I 

11. Zapisnik 1. (konstitutivne) seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K  
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine 

Vransko, 

ki je bila  v  torek, 11. decembra 2018 ob 20. uri  v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 130c. 

Navzoči izvoljeni člani občinskega sveta: Breda Čvan, Brigita 
Gosak, Nataša Juhart, Kristina Bogataj, Adrijana Ferme, 
Marjan Pečovnik, Danilo Štante, Rafael Novak, Sonja 
Cencelj, Peter Reberšek in Jože Matko 

Ostali navzoči: 
1. Občinska volilna komisija: Brigita Miklavc, predsednica 
OVK  
2. Občinska uprava Občine Vransko: Franc Sušnik, župan, 
Marija Jerman in Mateja Godler 
3. Predstavniki kandidatur: Andrej Semprimožnik 
4. Poslanec Državnega zbora: Aleksander Reberšek 
5. Sredstva javnega obveščanja: Tone Tavčar, Luka Rojnik 

Sejo je v skladu z 15b. členom Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) kot najstarejši član Občinskega 
sveta, do pete točke dnevnega reda, vodil Rafael Novak. 

Rafael Novak je člane občinskega sveta seznanil z dnevnim 
redom, kot sledi: 

Dnevni red: 
I. KONSTITUIRANJE  OBČINSKEGA SVETA: 
1. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov občinskega sveta 
na podlagi potrdil o izvolitvi 
2. Imenovanje Mandatne komisije za potrditev mandatov 
članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana 
3. Obravnava Poročila Občinske volilne komisije: 
- o izidu volitev članov občinskega sveta  z dne 18.11.2018   
- o izidu volitev za župana z dne 18.11.2018 
- obravnava predloga odločitve  Mandatne komisije o 
morebitnih pritožbah kandidatov oz. predstavnikov 
kandidatur – za člane občinskega sveta in župana  
4. Potrditev mandatov članom Občinskega sveta Občine 
Vransko 
5. Potrditev mandata županu Občine Vransko 
6. Imenovanje 5 članske Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja  

TČ. 1. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov 
občinskega sveta na podlagi potrdil o izvolitvi 

Na osnovi predloženih potrdil o izvolitvi je bilo ugotovljeno, 
da je prisotnih vseh 11 izvoljenih članov občinskega sveta, 
zato je bila seja sklepčna.  

TČ. 2. Imenovanje Mandatne komisije za potrditev 
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana 

Skladno z 2. odstavkom 9. člena Poslovnika občinskega 
sveta Občine Vransko na prvi seji občinski svet izmed 
navzočih članov najprej imenuje tri člansko mandatno 
komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana. 

V imenovanje je bil podan predlog tričlanske komisije. 
Predlog je bil predhodno usklajen z vodjema svetniških 
skupin političnih strank NSI in SDS. 

Zaradi predhodne uskladitve predloga, pripomb ni bilo.   

Sledilo je  glasovanje o  potrditvi predloga za imenovanje 
tričlanske mandatne komisije: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Sklep št. 1 
Občinski svet Občine Vransko imenuje 3 – člansko 
mandatno komisijo v sestavi: 
1. Brigita Gosak  
2. Nataša Juhart 
3. Breda Čvan 

TČ. 3. Obravnava Poročila OVK  o izidu volitev 

Poročilo o izidu glasovanja o izvolitvi članov občinskega 
sveta in izvolitvi župana je bilo skladno z določbo 90. člena 
Zakona o lokalnih volitvah poslano županu Občine Vransko, 
Državni volilni komisiji, predstavnikom kandidatur, vsem 
izvoljenim članom občinskega sveta in objavljeno na uradni 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, oglasni deski 
Občine Vransko ter v občinskem uradnem glasilu – Občinski 
informator.  

Ugotovljeno  je bilo, da pritožb na vročeno in objavljeno 
Poročilo ni bilo. 

Prisotni niso imeli pripomb, niti vprašanj, zato je bil sprejet  
ugotovitveni: 

Sklep št. 2 
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom 
Občinske volilne komisije Občine Vransko o izidu volitev 
župana in izidu volitev članov občinskega sveta v Občini 
Vransko na lokalnih volitvah 18. novembra  2018. 

TČ. 4.  Potrditev mandatov članom občinskega sveta 
Občine Vransko 

Mandatna komisija ni podala nobenih pripomb, zato se je z 
delom nadaljevalo. 

Sledilo je posamično glasovanje o potrditvi mandatov 
izvoljenim članom občinskega sveta na lokalnih volitvah 
2018 kot sledi: 

- za potrditev mandata  Bredi Čvan: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 3 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Bredi ČVAN, rojeni  
2. 8. 1966, stanujoči Prekopa 3A, 3305 Vransko,  izvoljeni 
na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Brigiti Gosak: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 4 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Brigiti GOSAK, rojeni 
13. 8.1980, stanujoči Čeplje 3A, 3305 Vransko, izvoljeni 
na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Nataši Juhart: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
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Sklep št. 5 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Nataši JUHART, 
rojeni 22. 7.1975, stanujoči Brode 12 B, 3305 Vransko, 
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Marjanu Pečovniku : 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 6 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu 
Občinskega sveta Občine Vransko Marjanu PEČOVNIKU, 
rojenemu 19.4.1967, stanujočemu Vransko 130, 3305 
Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Kristini Bogataj: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 7 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Kristini BOGATAJ, 
rojeni 17. 4.1992, stanujoči Vransko 110 B, 3305 
Vransko, izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Danilu Štantetu: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 8 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu 
Občinskega sveta Občine Vransko Danilu ŠTANTETU, 
rojenemu 15.12.1972, stanujočemu Vransko 117A, 3305 
Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Rafaelu Novaku: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 9 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu 
Občinskega sveta Občine Vransko Rafaelu NOVAKU, 
rojenemu 9.10.1961, stanujočemu Zajasovnik-del 14, 
3305 Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 
18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Adrijani Ferme: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 10 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Adrijani FERME, 
rojeni 13. 1.1962, stanujoči Limovce 3, 1222 Trojane, 
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Sonji Cencelj: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 11 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Sonji CENCELJ, 
rojeni 5. 3.1983, stanujoči Jeronim 50, 3305 Vransko, 
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Petru Reberšku: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 12 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu  
Občinskega sveta Občine Vransko Petru REBERŠKU,  
rojenemu 15.1.1982, stanujočemu   Stopnik 7A, 3305 
Vransko,  izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata Jožetu Matku: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 13 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu 
Občinskega sveta Občine Vransko Jožetu MATKU,  
rojenemu 21.12.1972, stanujočemu Selo pri Vranskem 
17, 3305 Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 
18.11.2018. 

TČ. 5 Potrditev mandata županu Občine Vransko 

Zadržkov o  glasovanju za potrditvi mandata izvoljenemu 
županu ni bilo. 

Sledilo je glasovanje: 

- za  potrditev mandata županu: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 14 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat županu 
Občine Vransko Francu SUŠNIKU, rojenemu 4. 9.1955, 
stanujočemu Čeplje 1 C, 3305 Vransko, izvoljenemu na 
lokalnih volitvah 18.11.2018. 

TČ. 6 Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja  

Skladno z določbami Statuta Občine Vransko in 
poslovniškimi določili ter na osnovi usklajenega  predloga 
župana s predstavniki svetniški skupin političnih strank,  
župan poda predlog za imenovanje 5 članske Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v 
sestavi: Brigita Gosak, Nataša Juhart, Kristina Bogataj, Jože 
Matko in Marjan Pečovnik ter predlog poda v obravnavo in 
potrditev. 

Pripomb na predlog ni bilo, zato svetniki pristopijo h 
glasovanju za sprejem predloga: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 15 
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja v naslednji sestavi:  
1. Brigita GOSAK, predsednica 
2. Nataša Juhart, član 
3. Kristina Bogataj, član 
4. Jože MATKO, član 
5. Marjan PEČOVNIK, član 

Ob zaključku se je župan zahvalil Občinski volilni komisiji za 
opravljeno delo, novoizvoljenim članom občinskega sveta pa 
zaželel uspešno delo. 

Konstitutivna seja je bila zaključena ob  20.30 uri. 

Številka: 0320/2018 
Vransko, 11. 12. 2018 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 



27

URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 83/2019 – 28. 2. 2019 
 

10 | S t r a n  

 

Sklep št. 5 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Nataši JUHART, 
rojeni 22. 7.1975, stanujoči Brode 12 B, 3305 Vransko, 
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Marjanu Pečovniku : 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 6 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu 
Občinskega sveta Občine Vransko Marjanu PEČOVNIKU, 
rojenemu 19.4.1967, stanujočemu Vransko 130, 3305 
Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Kristini Bogataj: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 7 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Kristini BOGATAJ, 
rojeni 17. 4.1992, stanujoči Vransko 110 B, 3305 
Vransko, izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Danilu Štantetu: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 8 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu 
Občinskega sveta Občine Vransko Danilu ŠTANTETU, 
rojenemu 15.12.1972, stanujočemu Vransko 117A, 3305 
Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Rafaelu Novaku: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 9 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu 
Občinskega sveta Občine Vransko Rafaelu NOVAKU, 
rojenemu 9.10.1961, stanujočemu Zajasovnik-del 14, 
3305 Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 
18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Adrijani Ferme: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 10 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Adrijani FERME, 
rojeni 13. 1.1962, stanujoči Limovce 3, 1222 Trojane, 
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Sonji Cencelj: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 11 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici 
Občinskega sveta Občine Vransko Sonji CENCELJ, 
rojeni 5. 3.1983, stanujoči Jeronim 50, 3305 Vransko, 
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata  Petru Reberšku: 11 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Sklep št. 12 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu  
Občinskega sveta Občine Vransko Petru REBERŠKU,  
rojenemu 15.1.1982, stanujočemu   Stopnik 7A, 3305 
Vransko,  izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018. 

- za potrditev mandata Jožetu Matku: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 13 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu 
Občinskega sveta Občine Vransko Jožetu MATKU,  
rojenemu 21.12.1972, stanujočemu Selo pri Vranskem 
17, 3305 Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 
18.11.2018. 

TČ. 5 Potrditev mandata županu Občine Vransko 

Zadržkov o  glasovanju za potrditvi mandata izvoljenemu 
županu ni bilo. 

Sledilo je glasovanje: 

- za  potrditev mandata županu: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 14 
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat županu 
Občine Vransko Francu SUŠNIKU, rojenemu 4. 9.1955, 
stanujočemu Čeplje 1 C, 3305 Vransko, izvoljenemu na 
lokalnih volitvah 18.11.2018. 

TČ. 6 Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja  

Skladno z določbami Statuta Občine Vransko in 
poslovniškimi določili ter na osnovi usklajenega  predloga 
župana s predstavniki svetniški skupin političnih strank,  
župan poda predlog za imenovanje 5 članske Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v 
sestavi: Brigita Gosak, Nataša Juhart, Kristina Bogataj, Jože 
Matko in Marjan Pečovnik ter predlog poda v obravnavo in 
potrditev. 

Pripomb na predlog ni bilo, zato svetniki pristopijo h 
glasovanju za sprejem predloga: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Sklep št. 15 
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja v naslednji sestavi:  
1. Brigita GOSAK, predsednica 
2. Nataša Juhart, član 
3. Kristina Bogataj, član 
4. Jože MATKO, član 
5. Marjan PEČOVNIK, član 

Ob zaključku se je župan zahvalil Občinski volilni komisiji za 
opravljeno delo, novoizvoljenim članom občinskega sveta pa 
zaželel uspešno delo. 

Konstitutivna seja je bila zaključena ob  20.30 uri. 

Številka: 0320/2018 
Vransko, 11. 12. 2018 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

Dogodki:

V petek, 25. januarja 2019, se je pričel tečaj za gasilce pri-
pravnike v Levcu. Na tečaj je prijavljenih 45 članov iz 12 
gasilskih društev v GZ Žalec: Andraž nad Polzelo, Dobrov-
lje, Gotovlje, Griže, Kapla-Pondor, Levec, Ločica ob Savin-
ji, Ojstriška vas-Tabor, Vransko, Vrbje, Zabukovica, Žalec. 

V četrtek, 31. januarja 2019, je v gasilskem domu PGD 
Šempeter potekal posvet mentorjev mladine GZ Žalec. 
Udeležilo se ga je preko 50 mentorjev mladine. 

V četrtek, 7. februarja 2019, je v Grižah potekala svečana 
podelitev listin za vse tečajnike, ki so uspešno zaključi-
li tečaj za operativnega gasilca 2018 ter tečaj za gasilca 
pripravnika 3-2018, Tečajniki prihajajo iz gasilskih društev 
Andraž nad Polzelo, Braslovče, Gotovlje, Letuš, Levec, 
Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Ložnica pri Žalcu, 
Parižlje-Topovlje, Polzela, Ponikva pri Žalcu, Šempeter v 
SD,  Tešova, Vransko, Zabukovica in Žalec. Skupno je us-
pešno tečaj opravilo 59 tečajnikov. 

Tečaj za gasilca pripravnika je uspešno opravilo 30 tečaj-
nikov, od tega 17 gasilk, tečaj za gasilca pa je uspešno 
opravilo 29 tečajnikov. 

V soboto, 9. 2. 2019, je v prostorih gasilskega doma Žalec 
potekal REGIJSKI POSVET ZA ČLANICE CELJSKE IN SA-
VINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE iz Gasilskih zvez Celje, Laško, 
Radeče, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, 
Zreče-Vitanje, Vojnik-Dobrna, Prebold, Šaleške doline, 
Zgornje Savinjske doline in Žalec. Posveta se je udeležilo 
130 članic obeh regij. Teme  posveta so bile »Kako izbolj-
šati notranjo in zunanjo podobo gasilske organizacije?« 
Predavatelj je bil predsednik GZS Janko Cerkvenik. »Tehni-
ka sproščanja – dihalna tehnika« je bila tema predavatel-
jice Barbare Plesnik. O temi »Naravna nesreča Jelen dol 
– Tržič« pa je predavala Manca Ahačič iz GZ Tržič. 

Po posvetu je sledilo druženje udeleženk, pogostitev ter 
ogled gasilskega muzeja Gasilske zveze Žalec 

V nedeljo, 10. februarja 2019, je ob 15.38 uri v Migojnicah, 
občina Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo ostrešje sta-
novanjske hiše velikosti 14 x 10 metrov. Po prejemu infor-
macije o dogodku so bila aktivirana prostovoljna gasilska 
društva Griže, Zabukovica, Vrbje, Žalec in Gotovlje. Skup-
no je v intervenciji sodelovalo 74 gasilcev z 11 gasilskimi 
vozili, ki so skrbela tudi za nemoten dotok vode. Objekt 
je bil pogašen, nato pregledan z termovizijsko kamero, 
prezračen, požarišče sanirano, ostrešje pa začasno pokri-
to s folijo. Uničeno je ostrešje in poškodovana mansar-
da. Intervencijo je vodil namestnik poveljnika Gasilskega 
poveljstva občine Žalec Klemen Herle. O dogodku so bili 
obveščeni predstavniki občine in občinske civilne zaščite. 
Gasilska intervencija se je zaključila okoli 21. ure. 

Pretekli občni zbori PGD: 

• 19. 1. 2019 ob 18.00 Žalec 
• 19. 1. 2019 ob 19.00 Drešinja vas 
• 19. 1. 2019 ob 18.00 Parižlje-Topovlje 
• 19. 1. 2019 ob 18.00 Tešova 
• 26. 1. 2019 ob 18.00 Dobrovlje 
• 26. 1. 2019 ob 18.00 Zabukovica 
• 26. 1. 2019 ob 19.00 Levec 
•   2. 2. 2019 ob 18.00 Polzela 
•   2. 2. 2019 ob 19.00 Grajska vas 
•   2. 2. 2019 ob 18.00 Gotovlje 
•   2. 2. 2019 ob 19.00 Zavrh pri Galiciji 
•   9. 2. 2019 ob 19.00 Dobriša vas-Petrovče 
•   9. 2. 2019 ob 18.00 Griže 
•   9. 2. 2019 ob 19.00 Ločica pri Vranskem 
•   9. 2. 2019 ob 19.00 Trnava 
• 16. 2. 2019 ob 19.00 Kasaze-Liboje 
• 16. 2. 2019 ob 18.00 Letuš 
• 16. 2. 2019 ob 19.00 Loke 
• 16. 2. 2019 ob 19.00 Prekopa-Čeplje-Stopnik 
• 16. 2. 2019 ob 18.00 Vrbje 
• 23. 2. 2019 ob 18.00 Vransko 
• 23. 2. 2019 ob 18.00 Andraž nad Polzelo 
• 23. 2. 2019 ob 19.00 Ložnica 
• 23. 2. 2019 ob 18.00 Velika Pirešica 
• 23. 2. 2019 ob 18.00 Parižlje-Topovlje 
• 23. 2. 2019 ob 19.00 Kapla-Pondor

Prihajajoči občni zbori PGD in Skupščina Gasilske zveze Žalec: 

•   2. 3. 2019 ob 18.00 Braslovče 
•   2. 3. 2019 ob 18.00 Arja vas 
•   2. 3. 2019 ob 18.00 Šempeter v SD 
•   2. 3. 2019 ob 19.00 Ločica ob Savinji 
• marec 2019 ob 18.00 Žalec 
•  29. 3. 2019 - 64. SKUPŠČINA GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

(Dom krajanov Tabor) 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 37 ur in 55 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala pet ur in 20 minut, najkrajša 
pa 30 minut. 

  

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V Gasilskem poveljstvu občine Žalec je bilo 12 dogodkov, kjer 
je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli pet 
intervencij, GPO Braslovče je imela štiri intervencije, v GPO 
Tabor so imeli eno intervencijo, v GPO Vransko pa niso imeli 
intervencij. 

Tadej Zupan,
 predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 
15. JANUARJEM IN 15. FEBRUARJEM 2019

Iz življenja društev
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Ena najpomembnejših dejavnosti 
gasilske organizacije je nedvomno iz-
vajanje operativnih vaj, s čimer gasilci 
pridobivamo in vzdržujemo potrebno 
tehnično znanje. 

V januarju smo izvedli eno izmed takšnih 
vaj, ob predpostavki gorečega kozolca, 
z možnostjo širjenja požara na objek-
te v neposredni bližini. Izkoristili smo 
zimski čas, zato je vaja potekala ponoči 
in v snežnih razmerah, kar nam je pred-
stavljalo dodaten izziv. Po prihodu na 
kraj intervencije smo le-tega zavarovali z 
zaporo ceste, nato pa pričeli z gašenjem 
požara z dvema napadoma. Med posre-
dovanjem smo izkoristili bližino hidrant-
nega omrežja, s pomočjo katerega smo 
lahko izvedli polnjenje gasilske cisterne. 

Po vrnitvi v gasilski dom je sledil naj-
pomembnejši del – analiza posredo-
vanja in priprava vozil v pripravljenost. 
Ugotovili smo, da je naše društvo dobro 
opremljeno za posredovanje v nočnem 

NOČNA GASILSKA VAJA 

Iz življenja društev

času ter snežnih razmerah. Ponovno smo prišli do zaključka, da so redne 
operativne vaje izrednega pomena. 

Ker se zavedamo, da je nenehno izobraževanje ključno za učinkovito 
reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, bomo novo vajo organi-
zirali že v tem mesecu. Naše društvo pa je v januarju postalo bogatejše še 
za 5 gasilcev pripravnikov in 3 operativne gasilce, usposobljene za gašenje 
notranjih požarov. 

Tudi vi vabljeni k pristopu v naše vrste.  
 PGD Vransko 

Družina je naše največje bogastvo
in naši otroci so samo enkrat majhni.

Te trenutke je vredno ohraniti 
v lepem spominu.

............. ....... .... 
.. .. ... ...... ........ ..... 

...mp... . i......imi f.........mi .. 
80 . ..i mi.i f... ...um.

P. ....i i.....m. .u.i f... ...i...

Rezervacije fotografiranja krsta
na studiodfg@e-plus.si oz. 041-959-220.

           Posebni trenutki si zaslužijo lepe spomine

     FOTOGRAFIRANJE KRSTA

*NOVO PRI DFG  - Sedaj se lahko izognete zamudnemu plačilu z gotovino. 
Preprosteje, udobno in varno lahko nakup v studiu plačate s plačilno-kreditno kartico.
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Prav na zadnji dan leta 
Gospodovega 2018 
smo se planinci iz PD 
Vransko skupaj s sim-
patizerji odpravili na 
tradicionalni zadnji 
pohod v iztekajočem 
letu. 

S kombijem (vsi nismo 
niti prišli vanj, toliko 
se nas je nabralo) smo 
se zapeljali v sosednjo 
občino Tabor. Peš smo 
nadaljevali preko No-
gradov do razgledne 
vasi Črni vrh in se raz-
gledali po naši dolini. 
Pri križu so nam mla-
di pevci zapeli nekaj 
božičnih pesmi in tako 
ustvarili pravo vzdušje. 
Okrepčilo nas je čakalo 
prav za hribčkom v Nej-
čevi koči na Predancih, 

SILVESTRSKI POHOD PD VRANSKO 2018

kjer nas je prijazno sprejel lastnik Nejc Lukman iz Tabo-
ra; zelo nam je teknil tudi golaž, ki ga je z Doma na Čreti 
pripeljal Roman, mož oskrbnice, v njenem imenu. Prešteli 
smo se in bilo nas je 30; za dokaz prilagamo fotografijo. 
Počitek je hitro minil in odpravili smo se proti naslednji 
postaji na Ravnah. Tam sta nas pričakala Grega in Bošt-
jan Podbregar z okrepčilom in z veseljem smo se ustavili 
ter poklepetali. V naslednji zasedi nas je doma pričakal 

Primož Jerman. Nismo se pustili prositi in ni nam bilo žal. 
Smo pa spoznali, da so Zahomce zelo gostoljuben kraj. 
Odpravili smo se proti Vranskemu in spotoma spraznili še 
zadnje zaloge iz nahrbtnikov. Preko Ilovice smo prispeli 
na Vransko v veselem vzdušju; za slovo so nam pevci še 
enkrat zapeli in to je bil konec praznično veselega izleta. 

Andrej Semprimožnik

Pomen ljubiteljske kulture v manjših kra-
jih je izjemno velik za krajane. Prav je, da 
se tega zavedamo in ljubiteljsko kulturo 
tudi negujemo. V mesecu februarju, ko 
smo praznovali slovenski kulturni praz-
nik, smo se člani LiVre zbrali na vajah za 
gledališko igro, s katero se bomo pred-
stavili v prihodnjih mesecih.  Člani se zave-
damo kulture kot javne dobrine in ohran-
janja kulturne dediščine, zato večkrat 
združimo moči na manjših projektih. Žal 
nam je, da je v tem letu začasno prekinil 
delovanje tudi naš pevski zbor, zato vabi-
mo medse kakšnega ljubiteljskega zboro-
vodjo, ki bi petja željne člane pripravil za 
kakšen nastop. Z veseljem v svoje vrste 
vabimo tudi vsakega, ki ima željo ustvar-
jati, poustvarjati in snovati nove kulturne 
dejavnosti. 

Anuška Križnik, društvo LiVra

LIVRA

Iz življenja društev
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Energija velja za strateško dobrino, ki oblikuje svetovno 
gospodarstvo in je ena izmed glavnih kazalnikov gospo-
darske konkurenčnosti in zaposlovanja. Današnja družba 
nenehno povprašuje za več energije, medtem ko so posle-
dice podnebnih sprememb zaradi gospodarstva, ki temel-
ji na fosilnih gorivih, več kot očitne. Več kot polovica (54 
%) primarnih virov energije v Evropi je uvoženih izven svo-
jega območja. Pričakuje se, da se bo ta odstotek do leta 
2020 dvignil na 60 % in po možnosti do leta 2030 do 70 %. 
Daljinsko ogrevanje in hlajenje bi lahko imelo ključno vlogo 
pri odpravljanju naraščanja odvisnosti od uvoza ener-
gije, z zamenjavo uvožene energije z lokalnimi viri ter is-
točasno bistveno zmanjšanje splošnih potreb po primarni 
energiji. Daljinska omrežja na lesno biomaso zagotavljajo 
pametno, trajnostno vključujočo infrastrukturo, ki se je 
sposobna prilagoditi morebitnim negotovostim, poveza-
nimi s podnebjem, in hkrati zagotavljati visoko stopnjo 
zanesljivosti oskrbe z energijo. 

Sistemi daljinskih ogrevanj na lesno biomaso ter povezane 
tehnologije lahko povzročijo zmanjšanje primarne energi-
je in emisij ogljika z uporabo različnih procesov pretvorb 
energije za namene recikliranja toplotnih izgub. Prehod 
iz obstoječih sistemov daljinskih ogrevanj, ki temeljijo na 
fosilnih gorivih, v sisteme trajnostne energije četrte ge-
neracije, zahtevajo celostne pristope, ki omogočajo tako 
obsežno uporabo vključevanja obnovljivih virov energije, 
skupaj z novimi tehnologijami za načrtovanje, in izolacijo 
cevi, kot tudi uporabo inteligentnih orodij za spremljanje 
in nadzor. 

Energetika Projekt, d. o. o., je del konzorcija partnerjev 
Evropskega inovativnega projekta v okviru Obzorje 2020, 
InDeal (Inovativna tehnologija za daljinsko ogrevanje 
in hlajenje), ki se je pričel izvajati v letu 2016 in je osre-

dotočen na razvoj energetsko učinkovite, okolju prijazne 
in stroškovno učinkovite rešitve za sisteme daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Cilj projekta je zmanjšati zahteve po 
energiji, izboljšanje učinkovitosti sistemov z ustvarjanjem 
orodij za boljše spremljanje sistemov, kar lahko zmanj-
ša izgube energije ter posledično zniža račune za po-
trošnike. InDeal je projekt, ki ga financira Obzorje 2020, 
Okvirnega programa Evropske unije. Projekt združuje 
številne organizacije iz različnih sektorjev, kot so razis-
kovalne organizacije s strokovnim znanjem na področju 
nadzora, strojnega učenja, materialov in shranjevanja 
energije, industrijske partnerje z bogatimi izkušnjami na 
področju razvoja programske opreme, pametnih števcev 
in sistemske integracije in tudi ponudnikov storitev daljin-
skega ogrevanja in hlajenja, med katerimi je podjetje Ener-
getika Projekt, d. o. o. Realni primeri rezultatov bodo in-
tegrirani pri operaterju daljinskega ogrevanja v Franciji 
in Sloveniji (DOLB Vransko), kjer se bodo preizkusili pod-
sistemi in končni rezultati projekta InDeal v delovnih/real-
nih pogojih. 

Projekt združuje številne nove tehnologije, ki se med se-
boj dopolnjujejo, vključno s pametnimi števci, informacij-
sko komunikacijskimi tehnologijami, napredno analitiko z 
umetno inteligenco, strojnim učenjem, nadzorom in tudi 
napredne izolacijske materiale, cevne sisteme in ponov-
no uporabo energije. 

Projekt InDeal na splošno kaže na edinstven potencial 
preoblikovanja sedanjih sistemov daljinskih ogrevanj v 
avtomatizirana omrežja naslednje generacije po celost-
nem pristopu, ki zagotavlja povečanje celotne energetske 
učinkovitosti, saj doseže optimalno distribucijo toplote in 
hladu na podlagi predvidene zahteve po energiji. 

Energetika Projekt, d. o. o. 

INOVATIVNE TEHNOLOGIJE ZA DALJINSKO OGREVANJE IN HLAJENJE – 
InDeal projekt

Pozimi, ko je višek kurilne sezone, ob prezračevanju sta-
novanja lahko zaznamo specifičen vonj, ki nam draži nos 
in grlo. Vzrok za to so predvsem individualna kurišča in 
gospodinjstva, ki v svojih kurilnih napravah sežigajo, po-
leg goriv, tudi raznovrstne odpadke in vlažen ali barvan 
odpadni les. 

Uporaba lesne biomase za ogrevanje stavb, pripravo to-
ple sanitarne vode in pripravo hrane ima pri nas več kot 
tisočletno tradicijo. Žal pa pri zgorevanju lesne biomase 
nastajajo tudi škodljive emisije, predvsem če se kuri bio-
masa s preveliko vlažnostjo in če biomaso nepravilno 
kurimo v neprimernih kurilnih napravah. Poleg plinov, 
ki pri tem nastajajo, so najpomembnejše emisije delcev, 
manjših od deset mikronov – PM10. Na njih se v atmos-

feri vežejo tudi ostale snovi; največja nevarna lastnost teh 
delcev pa je, da lahko prodirajo globoko v pljuča, krvni ob-
tok in po njem v druge organe ter s tem škodljivo vplivajo 
na zdravje ljudi. 

Zato morajo biti za pravilno kurjenje lesne biomase izpol-
njeni vsaj trije osnovni pogoji: 
• sodobna in pravilno vgrajena kurilna naprava, 
• izbira primernega goriva, 
• pravilna kurjava, v skladu z navodili proizvajalca. 

Čeprav se ljudje večkrat pohvalijo, da jim stara kurilna 
naprava še odlično dela, je tovrstni proizvod vsekakor 
že tehnološko zastarel, predvsem zato ker pri svojem 
delovanju potrebuje veliko količino goriva in ne ustreza 
ekološkim standardom. Sodobne kurilne naprave na les-

ZAKAJ JE TREBA KURITI SUHA DRVA?

Ne spreglejte
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no biomaso ob pravilnem kurjenju in primerno pripravlje-
nem gorivu zagotavljajo nizke vrednosti škodljivih emisij v 
primerjavi s starejšimi kurilnimi napravami. Za zmanjšanje 
vpliva emisij dimnih plinov iz kurilnih naprav na bivalno 
okolje so pomembni tudi dovolj visoki dimniki, ki dimne 
pline odvajajo čim višje v ozračje, da se škodljive emisije 
porazdelijo čim širše in čim bolj enakomerno v ozračje. 

Vsebnost vlage v lesnem gorivu vpliva na temperaturo 
izgorevanja in posledično na emisijske vrednosti. Za upo-
rabo v kaminu je primeren les z vsebnostjo vode pod 
20 %. Maksimalna vlažnost drv, ki se jih sme uporabljati 
za kurjenje v kurilnih napravah, pa je 25 % in je določena 
z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav. Ker je 
vlažnost posekanega lesa od 40 do 60 %, ga je treba pred 
kurjenjem posušiti. Cenovno in okolju prijazno je najbolj 
sprejemljivo naravno sušenje drv. Za hitro in učinkovito 
sušenje je treba drva razžagati, razcepiti, zložiti tako, da 
se prezračujejo, jih pokriti proti dežju, posekati praviloma 
v decembru ali  januarju, ko je vlažnost rastočega lesa na-
jnižja, poleg tega pa je čas sušenja lahko daljši, kot če bi jih 
posekali v kasnejših mesecih.   

Priporočen čas sušenja je:
•  eno leto za drva iz topola in smreke,
•  eno do dve leti za drva iz lipe, jelše in breze,
•  dve leti za drva iz bukve, jesena in sadnega drevja,
•  dve do tri leta za drva iz hrasta.

Ne samo da kurjenje preveč vlažnega lesa povečuje 
emisije onesnaževal, tudi sam izkoristek je mnogo manjši 
– to pa pomeni, da nas ogrevanje stane več, saj pokurimo 
več biomase. 

Gorivo se v zgorevalno komoro nalaga vzporedno, brez 
večjih praznin. Zagotoviti je potrebno zadosten dotok 

zraka, da bodo lahko plini, ki se sproščajo iz biomase, 
zgoreli v vročem plamenu. 

Za zgorevanje z nizkimi emisijami je značilen svetel plamen 
brez vidnega dima, medtem ko je temen, sajast plamen 
povezan z visokimi emisijami delcev. V kolikor s prostim 
očesom opazimo temen dim na vrhu dimnika, to vsekakor 
pomeni zelo slabo zgorevanje predvsem z vidika prašnih 
delcev. Slabo zgorevanje lesne biomase je razvidno tudi 
na notranjih površinah kurilne naprave, dimniškega pri-
ključka in dimnika, v obliki sajastih in katranskih oblog. 
Če je prišlo do vžiga oblog (saj in smol) v dimniku – dim-
niškega požara, je to skrajno opozorilo, da gre za zelo 
slabo oziroma katastrofalno slabo zgorevanje, ki ga je 
treba odpraviti tako zaradi negativnih posledic na okolje, 
slabega energetskega učinka, zagotavljanja požarne var-
nosti in ne nazadnje zaradi zaščite zdravja ljudi, ogrožena 
pa je tudi življenjska doba kurilnih in dimovodnih naprav. 

Iz navedenega sledi, da ima uporabnik pomembno vlogo 
pri zagotavljanju nizkih emisij dimnih plinov in visokih iz-
koristkov tako s pripravo lesne biomase kot tudi s samim 
kurjenjem in vzdrževanjem kurilne naprave.

Povzeto po spletni strani Ministrstva za okolje in 
prostor (http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/
gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje/zgorevanje_
lesa_v_malih_kurilnih_napravah/) ter zloženki Ogrevanje 
z nizkimi emisijami škodljivih snovi projekta PMinter.

Ne spreglejte
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Sekcija dimnikarjev pri 
Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije je 23. 1. 2019 or-
ganizirala strokovni posvet 
dimnikarjev Slovenije. Tema 
posveta so bile neustrezne 
kurilne naprave na trdno 
gorivo, nepravilno kurjen-
je in onesnaževanje zra-
ka. Na posvetu so ključne 
informacije udeležencem 
ponudili Institut Jožef Ste-
fan, Oddelek za geografijo 

Filozofske Fakultete v Ljubljani, Ministrstvo za okolje 
in prostor, Tržni inšpektorat, Inšpektorat za okolje in 
prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Go-
zdarski inštitut Slovenije in Slovensko zavarovalno 
združenje. 
Na podlagi predavanj in okrogle mize, ki je povzela ce-
lotno problematiko, so bile sprejete naslednje ključne 
misli in sklepi, ki jih Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-pod-
jetniški zbornici Slovenije posreduje v javnost z opozo-
rilom, da področje malih kurilnih naprav, nad katerim 
že stoletja bdi dimnikarska dejavnost, zahteva resne 
spremembe. 
Ena ključnih ugotovitev, ki v času priprave nove Uredbe 
o malih kurilnih napravah močno kliče po odgovornos-
ti, je tudi ta, da se z novim predpisom več kot očitno 
želi za nazaj legalizirati že vgrajene neustrezne kurilne 
naprave, ki bi jih sicer prodajalci zaradi neizpolnjevanja 
predpisa iz leta 2013 morali sprejeti nazaj zaradi stvarne 
napake. Hkrati pa se do uveljavitve Evropske uredbe, ki 
bo dokončno uredila trg kurilnih naprav v Evropi, želi 
kljub neustrezni kakovosti zraka v Sloveniji omogočiti 
prodajo neskončnih zalog neustreznih kurilnih naprav 
zastarele tehnologije (tudi iz držav bivše skupne 
države). Te nove-stare neustrezne kurilne naprave 
bodo okolje obremenjevale vsaj nadaljnjih 15 let, upo-
rabnikom pa bodo zaradi večje porabe in potrebnih pri-
hodnjih prilagoditev (prigradnja filtrov, popravil, ser-
visov itd.) na dolgi rok povzročale večje stroške, kot pa 
če bi že sedaj vgradili sodobno kurilno napravo na les-
no biomaso preko subvencije Eko sklada. Na ta račun 
se pod pretvezo reševanja energetske revščine neka-
terim dolgoročno zagotavlja posel na račun slabšanja 
kakovosti zraka in nevednosti državljanov, namesto da 
bi se povečala dostopnost subvencij za vgradnjo so-
dobnih specialnih kotlov na lesno biomaso. Pri tem pa 
je zlasti treba upoštevati tudi posledice na zdravju ljudi, 
ki niso le finančne narave. 

Po sedaj veljavnih predpisih je dopustna samo vgradnja 
tistih centralnih kurilnih naprav na lesno biomaso, ki se 
po standardih SIST EN 303-5 uvršajo v razred 5. 
    
Sklepi posveta: 
1. Naloga dimnikarskih družb je, da s strokovnimi 

dimnikarskimi storitvami pri obratovanju kurilnih 
naprav zagotavljajo varstvo okolja, varstvo zdrav-
ja, požarno varnost, učinkovito rabo energije in 
kakovost zraka. Uporabnik dimnikarskih storitev 
je v tem delu odgovoren za izbiro strokovne dim-
nikarske družbe, pravilno vgradnjo naprav, redno 
izvajanje dimnikarskih storitev in redno vzdrževan-
je naprav, dimnikar pa za strokovno izvajanje dim-
nikarskih storitev. 

2. O kurilnih napravah, ki že na podlagi dokumentaci-
je ne dosegajo predpisanih emisij, dimnikar skladno 
s predpisi seznani Inšpektorat RS za okolje in pros-
tor. O kurilnih napravah, za katere ni informacije o 
emisijah ali niso preizkušene, pa dimnikar seznani 
Tržni inšpektorat RS. Omenjeni predpisani določili, 
ki sta predpogoj za doseganje ciljev na področju 
emisij, dimnikarji ne morejo izvajati brez sodelo-
vanja in podpore pristojnih državnih institucij (IR-
SOP, MOP, TIRS), kar je za zmanjšanje obremen-
jevanja okolja zaradi obratovanja kurilnih naprav 
treba vidno izboljšati. 

3. Pri razumevanju predpisov za izvajanje dimnikar-
skih storitev, v povezavi s predpisom, ki določa 
dovoljene emisije iz malih kurilnih naprav, so med 
pristojnimi državnimi institucijami zaznana različ-
na stališča. Navedeno onemogoča učinkovito iz-
vajanje dimnikarskih storitev na terenu, povzroča 
zmedo pri prodaji in vgradnji kurilnih naprav, vodi 
v neenakopravno obravnavo državljanov RS in 
povzroča zmedo v širši javnosti. V ta namen se pri-
stojnim državnim institucijam (IRSOP, MOP, TIRS) 
predlaga nujno poenotenje, da bodo dimnikarske 
družbe, uporabniki, trgovci in izvajalci del vedeli, 
kako ravnati. 

4. Potrošniki s strani državnih institucij o ključnih 
zahtevah za male kurilne naprave niso ustrezno in 
pravočasno seznanjeni. Potrošniki so zato žrtve 
nevednosti ali nepoštenih praks trgovcev in izva-
jalcev del, navedeno pa ima ob strokovni izvedbi 
prvega pregleda za posledico negativni zapisnik 
po vgradnji kurilne naprave, ki mu sledijo možni na-
daljnji zapleti, potencialni inšpekcijski postopki in 
nepotrebna nejevolja uporabnikov, ki je pogosto 

ALI PREDPISE NA PODROČJU VAROVANJA OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI KROJIJO 
PRODAJALCI NEUSTREZNIH KURILNIH NAPRAV?
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neutemeljeno usmerjena proti tistim dimnikarjem 
in dimnikarskim družbam, ki upoštevajo pravila 
stroke. Za vgradnjo ustreznih kurilnih naprav ter 
redno izvajanje preventivnih dimnikarskih storitev 
se zato predlaga aktivno osveščanje javnosti s stra-
ni državnih institucij, prav tako pa naj se informi-
ranje nadaljuje v sodelovanju s Sekcijo dimnikarjev 
pri OZS ter Slovenskem zavarovalnem združenju. 

5. Osnutek novega predpisa, ki določa dovoljene 
emisije iz malih kurilnih naprav, neposredno vpli-
va na državljane Republike Slovenije in kakovost 
zraka, posledično pa tudi na ravnanje izvajalcev 
del, projektantov, serviserjev, trgovcev in dim-
nikarskih družb. Kljub širokemu vplivu je osnutek 
predpisa zapisan nerazumljivo, zaznane pa so 
tudi večje zahteve po dopolnitvah. Že uveljavljenih 
predpisanih emisij, ki so bile za centralne kurilne 
naprave na trdno gorivo sprejete že leta 2013 in 
veljajo za vgradnjo kurilnih naprav od 31. 12. 2015, 
nov osnutek predpisa ne nadaljuje. Osnutek celo za 
nazaj (retroaktivno) predlaga višje emisije, s čimer 
se dimnikarjem otežuje izvajanje tega predpisa, 
prav tako pa se dopušča vgradnjo emisijsko manj 
ustreznih malih kurilnih naprav. Dodatno osnutek 
predpisa v nasprotju z Evropskim pravnim redom 
uvaja vzporeden način dokazovanja ustreznosti 
kurilnih naprav samo za Slovenijo, kar vodi v nelo-
jalen, neenoten in nenadzorovan trg, prav tako pa 
dodatno zapleta delo dimnikarjem in razumevanje 
potrošnikov. Večjim kurilnim napravam na tekoče 
in plinasto gorivo, nad 1 MW nazivne moči, osnutek 
predpisa brez vsakršne utemeljene razlage ukinja 
neodvisne dimnikarske storitve. Tako imajo večje 
kurilne naprave manj zahtev po redni preventivi 
kot t. i. hišne kurilne naprave do 50 kW. Zato se 
predlaga, da predpis za centralne kurilne naprave 
na trdno gorivo nadaljuje že sprejete emisijske 
vrednosti iz 31. 12. 2015, za enosobne kurilne 
naprave zapisati sklic na evropske standarde, za 
večje centralne kurilne naprave (do 5 MW – tekoče 
gorivo, do 10 MW – plinasto gorivo) je tako kot za 
hišne kurilne naprave treba ohraniti neodvisne dim-
nikarske storitve, dovoljevati samo vgradnjo takih 
kurilnih naprav, ki so skladne z evropskimi predpisi, 
predvsem pa zagotoviti razumljiv predpis. 

6. Ob sprejemanju predpisa o emisijah iz malih ku-
rilnih naprav naj se upošteva, da neustrezne ku-
rilne naprave, ki so pogosto cenejše in tudi brez 
subvencije, vodijo v večjo porabo goriva in večje 
onesnaženje, na dolgi rok pa posledično povzroča-
jo večjo finančno in nefinančno škodo. Zato se 
predlaga, da se za reševanje energijske revščine 
zagotovi bolj dostopne in/ali višje subvencije ter 
se tega vprašanja ne rešuje parcialno, z dopuščan-

jem vgradnje kurilnih naprav zastarele tehnologije 
– kot bi to bilo lahko razumeti tudi iz trenutnega 
osnutka predpisa. 

7. Subvencijo Eko sklada vezati tudi na zapisnik o 
prvem pregledu dimnikarske družbe ter s tem pre-
prečiti subvencioniranje nepravilne vgradnje kuril-
nih naprav. 

8. V izobraževalne namene naj se zagotovijo pro-
grami in sredstva (lahko tudi preko Eko sklada), ki 
bodo na voljo zainteresiranim organizacijam (NVO, 
stanovske organizacije) za izobraževanje javnosti o 
pravilni rabi biomase ter o ozaveščanju problemov, 
ki jih nepravilna raba lahko povzroča. 

9. Razprava je potrdila, da je emisije iz kurilnih 
naprav mogoče dosegati ob sočasnem upoštevan-
ju naslednjih zahtev: vgradnja preizkušenih in cer-
tificiranih kurilnih naprav, neoporečna vgradnja 
kurilnih naprav, uporaba kurilnih naprav, skladno 
z navodili proizvajalca, kurjenje tiste vrste lesne-
ga goriva (drva, peleti, sekanci itd.), za katerega 
je kurilna naprava dejansko preizkušena, kurjenje 
ustrezno suhega lesnega goriva, redno opravljanje 
strokovnih dimnikarskih storitev ter sprotna odpra-
va pomanjkljivosti iz zapisnikov dimnikarja. 

10. Varno, učinkovito in neoporečno obratovanje ku-
rilnih naprav je odvisno od učinkovitosti delovan-
ja dimnikarske panoge. Ker trenutna zakonodaja 
tega ne zagotavlja, je treba Zakon o dimnikarskih 
storitvah s podzakonskimi akti izboljšati na način, 
da se uporabnikom prepreči povzročanje škode 
zaradi izogibanja izvajanja storitev in se po drugi 
strani prepreči nestrokovno opravljanje dimnikar-
skih storitev ter nelojalno konkurenco. V predpisih 
je nadalje treba bolj določno opredeliti postopek 
izbire in menjave dimnikarske družbe za obdob-
je 3–5 let. V sodelovanju s Sekcijo dimnikarjev pri 
OZS je nujno zagotoviti strokovni nadzor nad dim-
nikarji in dimnikarskimi družbami. Za zahtevnejše 
dimnikarske storitve (prvi/izredni pregledi, prve 
meritve, meritve na trdno gorivo ipd.) je potrebno 
zagotoviti ustrezno usposobljenost dimnikarjev, 
finančno vzdržnost za strokovno delovanje dim-
nikarskih družb ter pričeti postopke za predpisano 
dopolnilno usposabljanje dimnikarjev. 

11.  Ministrstvo za okolje in prostor naj z Agencijo RS za 
okolje in drugimi deležniki, vključujoč raziskovalno 
sfero, izvede meritve na terenu, s katerimi bi kvan-
titativno pokazali pozitivne spremembe – znižanje 
izpustov iz malih kurilnih naprav na les/biomaso in 
nižje onesnaženje zraka z delci, ki ga povzročajo ti 
viri. 

Ne spreglejte
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Ali se je človek pripravljen soočati s svojimi posledicami?

Že naši predniki so vedeli, da je potrebno tisto, kar 
vzameš iz narave, tudi vrniti, da se ohrani ravnovesje 
v naravi. Statistika o številu prebivalcev se iz leta v leto 
povečuje in s tem se povečuje tudi večja poraba hrane. 
Pridelovalci hrane so prisiljeni v intenzivno kmetijstvo, 
sajenje monokultur ter krčenje gozdov in travnikov za 
njihovo širjenje. Na ogromnih kmetijskih površinah, kjer 
se sejejo monokulture, te pestijo vsako leto škodljivci in 
bolezni. Kako se temu izogniti, so vedeli že naši predniki, 
saj so upoštevali kolobarjenje in tako preprečili marsika-
tero nevšečnost. Travniki, ki ostajajo, se kosijo redno, 
tako da ne zacvetijo v svojih pisanih barvah kot nekoč.

Ali še lahko ukrepamo?

Vsako pozitivno ravnanje bo doprinos k ohranjanju naše 
narave. Tako se je potrebno zavedati, da s sajenjem av-
tohtonih medovitih rastlin v naš prostor prispevamo k 
preživetju in ohranjanju čebel in tudi ostalih opraševalcev.

Zakaj avtohtone medovite rastline?

Živali so se na določenem območju prilagajale. Tako so se 
tudi rastline prilagajale stoletja, tisočletja različnim vre-
menskim in tudi ostalim nevšečnostim.  Medovite rastline 
zagotavljajo čebelam medičino in cvetni prah. Medičina 
in cvetni prah medovitih rastlin zagotavljata tisto, kar če-
bele potrebujejo za svoj obstoj. Torej se moramo skupaj 
zavedati in saditi medovite rastline na domačem vrtu, 
njivah in tudi na javnih površinah. S tem bomo zagotovili 
pestrost in pripomogli k ohranjanju čebel v našem pro-
storu. To pozitivno energijo bomo lahko sprejemali nazaj 
iz narave in tudi skupaj razmišljali pozitivno.

Katero medovito rastlino izbrati?

To je odvisno od tega, kaj imamo na razpolago: ali je to 
le balkon, na katerem imamo cvetlična korita, morda vrt, 
njiva ali pa so to javne površine. 

V cvetlična korita na balkonu imamo za posaditev šte-
vilne možnosti pri izbiri medovitih rastlin, na primer iz 

vrst začimbnic in dišavnic. V korita lahko sadimo baziliko, 
origano, timijan, meliso, boreč, nizko sočnico ali ameriški 
slamnik in še bi lahko naštevali. 

Če imamo veliko prostora na vrtu, se lahko odločimo za 
zasaditev medovitih dreves, kot so lipa, divja češnja, na-
vadna leska, kostanj in še mnogo drugih. Na vrtovih se 
lahko odločimo tudi za posaditev grmov, kot so vrtnice, ki 
nam s cvetenjem obogatijo naš vrt. Na vrtovih imamo rav-
no tako možnost posaditve medovitih začimb in dišavnic. 

Ko imamo na razpolago večjo kmetijsko površino – njivo, 
imamo prav tako številne možnosti izbire med medovi-
timi rastlinami. Na njive lahko posejemo sončnice, buče, 
ajdo, mak, oljno ogrščico, facelijo, deteljo … Te rastline ne 
bodo omogočale le pašo čebelam, ampak bodo koristne 
tudi širše. Npr. semena sončnic in buč lahko pozneje upo-
rabimo za izdelavo olja. Ajda, ki jo sejemo poleti, v času 
cvetenja omogoča čebelam pašo, ko dozori, jo požanje-
mo in pridobimo moko. Tudi ostale medovite rastline niso 
uporabne le za čebele, ampak se po končanem cvetenju 
oz. žetvi ostali zeleni deli rastlin podorjejo in s tem obo-
gatimo tla s humosom. S tem nahranimo milijone drobnih 
organizmov v tleh in izboljšamo zračnost ter strukturo 
tal. Tako s tem ravnanjem zemljo obogatimo. Rastline, ki 
jih nato posejemo na to zemljo, bodo bolj močne, zdrave 
in tudi odporne na stres, ki je v zadnjem času bolj pogost. 
Tu mislimo na neugodne vremenske pogoje in posledično 
tudi na bolezni in škodljivce. 

Na javnih površinah (parki, vrtovi …) imamo prav tako 
možnost, da izberemo avtohtone medovite rastline. Med 
njimi so to lipa, kostanj, javor in številne druge medovite 
trajnice ter grmičevje. 

S tem pozitivnim delom ne bomo omogočili le pašo če-
belam, ampak bomo poskrbeli tudi za našo okolico. Ne le 
čebele, ampak vsa narava nam bo hvaležna, saj ji bomo 
vračali tisto, kar potrebuje, da skupaj ohranimo naš pros-
tor za prihodnje rodove.

Tomaž Samec, svetovalec za varno hrano pri JSSČ

SKUPAJ STOPIMO PO MEDOVITI (PRAVI) POTI
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Škofijska Karitas Celje priprav-
lja tečaj o negi in oskrbi bolni-
ka ali starostnika v domačem 
okolju. V ciklu srečanj bodo raz-
lični strokovnjaki spregovorili o 
pravilnih tehnikah in metodah 
nege bolnika na domu, o nji-
hovih pravicah in dolžnostih, 
predstavili ravnanja z medicin-
sko-tehničnimi pripomočki, go-
vorili o izboljšanju kakovosti živ-
ljenja bolnika, o ustrezni prehra-
ni, o poškodbah in prvi pomoči, 
o kakovostnem preživljanju časa 
ljudi z demenco in o duhovnem 
spremljanju bolnih in umirajočih.

Srečanja bodo potekala v Škofij-
skem domu Vrbje, Vrbje 82, 
Žalec. Prvo srečanje bo 5. marca 
2019 ob 18. uri.

Tečaj je brezplačen in namenjen 
širšemu krogu ljudi.

Po končanih srečanjih dobi vsak 
udeleženec potrdilo o udeležbi 
na tečaju.

Del priložene zloženke je pri-
javnica na tečaj, ki jo do 1. marca 
izpolnjeno pošljete na naslov: 
Škofijska Karitas Celje, Muzejski 
trg 8, 3000 Celje.

TEČAJ O NEGI IN OSKRBI BOLNIKA ALI STAROSTNIKA V DOMAČEM OKOLJU

Dodatne informacije in pojasnila daje Metka Šumej (metka.sumej@karitasce.si ali 051 278 482).

Ne spreglejte
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Prisrčno vabljeni k vpisu predšolskih otrok v Vrtec Vransko. Vrtec stoji v neokrnjeni naravi, pričakujemo 
vas prijazni in strokovni delavci, ki vsak dan stremimo k spoštljivim in iskrenim odnosom ter spodbujamo 

vedoželjnost otrok.

 Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 25. 
3., do petka, 29. 3. 2019, v pisarni Vrtca Vransko, od 8.00 do 14.00, po predhodni najavi na št. 03 703 23 92 pa 
tudi izven tega termina. V četrtek, 28. 3., ste vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo potekal v igralnicah vrtca od 

9.00 do 10.00 ure. 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam 
nameravate pridružiti med šolskim letom 2019/2020. 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 18. 3. 2019 , do petka, 22. 3. 
2019. Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

In še dva napotka: 

-  Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s 
spletne strani vrtca. 

-   Ker prijavnica vključuje več podatkov (davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske 
številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov), priporočamo, da 

te podatke prinesete s sabo. 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2019 (za otroke, ki bodo 1. 
9. izpolnjevali pogoj, da bodo stari najmanj 11 mesecev).

Veselimo se sodelovanja z vami.

POVABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
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ZAMENJAVA TUJEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Migracije so del našega vsakdana. Ljudje prihajajo v 
Slovenijo in odhajajo v tujino, kar pa je neizogibno 
povezano z ureditvijo različnih dokumentov, kamor 
pogosto sodi tudi vozniško dovoljenje. Postopek 
pridobitve se razlikuje glede na to, v katero državo 
potujemo oz. iz katere države tujec prihaja. Pogoje 
(veljavnost, zdravniški pregled ...) pridobitve novega 
vozniškega dovoljenja določa vsaka država zase. Znotraj 
Evropske unije so pravila precej preprosta, vozniško 
dovoljenje velja ves čas  bivanja v drugi državi EU ter na 
Islandiji, Norveškem, v Liechtensteinu in Švici. 

Tujec, ki ima običajno prebivališče v Sloveniji (kraj, 
v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v koledarskem 
letu zaradi osebnih in poklicnih vezi) in ima na podlagi 
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno 
prebivališče, sme eno leto od datuma prijave prebivališča 
z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal 
pristojni organ  tuje države, in ob vzajemnosti voziti 
v Republiki Sloveniji tista vozila, za katera mu je bilo 
vozniško dovoljenje izdano. Časovne omejitve ni, kot 
je že zapisano zgoraj, za vozniška dovoljenja, izdana v 
državah članicah EU, v Liechtensteinu, na Norveškem, v 
Islandiji ali Švici. 

Pogoji za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za 
slovensko so zapisani v Zakonu o voznikih. Ta določa, da 
lahko imetnik tujega veljavnega vozniškega dovoljenja, ki 
ima v Sloveniji običajno prebivališče (če izpolnjuje druge 
s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih 
vozil: predpisana starost, telesna in duševna zmožnost 
za vožnjo motornih vozil – zdravniško spričevalo itd.), 
zahteva zamenjavo le-tega za slovensko vozniško 
dovoljenje. 

Zahtevo za zamenjavo vozniškega dovoljenja lahko odda 
voznik na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v 
Republiki Sloveniji, predložiti pa morate: 

dosedanje veljavno vozniško dovoljenje,  potrdilo o 
veljavnosti dosedanjega vozniškega dovoljenja, veljavno 
zdravniško spričevalo, fotografijo velikosti 35 x 45 mm, 
ki kaže vašo pravo podobo in ni retuširana, dokazilo o 
plačilu upravne takse (18,10 EUR) in obrazca vozniškega 
dovoljenja (3,27 EUR), dokazilo, da ste ob pridobitvi 
vozniškega dovoljenja izpolnili pogoj običajnega 
prebivališča v državi, ki je izdala veljavno vozniško 
dovoljenje, ali ste študirali v tej državi najmanj šest 
mesecev.

Upravna enota bo vozniku (ki ne prihaja iz EU) izdala 
slovensko vozniško dovoljenje, če imetnik veljavnega 
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični 
del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme 
voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini, in osebi, 
ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje.

Praktičnega dela ni treba opraviti voznikom, ki imajo 
vozniško dovoljenje države članice EU, Islandije, 

Liechtensteina, Norveške ali Švice za vse kategorije, 
Japonske za kategorije AM, A1, A2, A, B1 in B, Južne 
Koreje ali Avstralije za kategoriji B1 in B. 

Praktičnega dela vozniškega izpita tudi ni treba opraviti 
imetniku tujega vozniškega dovoljenja, ki ima dokazilo 
o strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil. 
Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja diplomatskih 
in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in 
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki 
Sloveniji ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja 
ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti 
voziti motorna vozila ter opravljanje praktičnega dela 
vozniškega izpita. 

Za opravljanje praktičnega dela izpita se lahko vozniki 
obrnejo na katero koli šolo vožnje v Republiki Sloveniji. 
Več podatkov o pridobitvi vozniških dovoljenj in seznam 
organizacij, ki opravljajo dodatno usposabljanje, vozniki 
lahko najdete na straneh Agencije RS za varnost 
prometa. Nekaj podatkov najdete tudi na spletni strani 
http://www.slovenia.si/. 

Stranke nas pogosto sprašujejo, kako pridobiti 
mednarodno vozniško dovoljenje. Tovrstno dovoljenje 
si lahko pridobi imetnik veljavnega slovenskega 
vozniškega dovoljenja na lastno zahtevo, če mu ni 
izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja 
ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma 
se mu ne izvršuje kazen ali varstveni ukrep prepovedi 
vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije. 
Mednarodna vozniška dovoljenja izdaja AMZS, zato 
svetujemo, da se vozniki pravočasno obrnejo na prej 
navedeno zvezo, saj le-tega ni mogoče pridobiti takoj. 
Več informacij je na voljo na spletni stani AMZS: https://
www.amzs.si/na-poti/mednarodni-dokumenti-in-vinjete/
mvd-mednarodno-voznisko-dovoljenje. 

Hkrati vsem voznikom sporočamo, da je obvezna 
zamenjava starih rožnatih vozniških dovoljenj za novo 
vozniško dovoljeno v obliki kartice do 19. januarja 
2023. Seveda pa morate imetniki to dovoljenje z 
novim plastičnim dovoljenjem zamenjati že prej zaradi 
poteka njegove veljavnosti ali spremembe podatkov 
(prebivališče, osebno ime). 

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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Zadnje leta se v povezavi z gospodarsko uspešnost-
jo posameznega podjetja, regije ali države  pogosteje 
omenja tudi beseda inovativnost, ki jo tako rekoč skoraj 
že enačimo z besedama uspeh ali konkurenčnost. 
Zakaj je tako, je jasno iz nekaj preprostih dejstev. 
Podjetja zgolj s svojimi produkcijskimi zmožnostmi že 
nekaj časa niso več kos cenejši konkurenci iz držav s 
poceni delovno silo, krepitev konkurenčnosti podjetij/
gospodarstva pa je prednostna naloga na poti do-
hitevanja razvitejših gospodarstev. 
Inovacijska sposobnost skupaj s človeškim kapitalom 
sta ključna dejavnika boljše produktivnosti, pomemb-
no pa je tudi povečanje učinkovitosti države in njenih 
institucij, vključno z vzpostavitvijo spodbudnega okolja 
za razvoj podjetij.  
Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjet-
niškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja 
in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec že nekaj let 
spodbujajo podjetja in posameznike k inovativnemu 
razmišljanju in uvajanju novih ali izboljšanih procesov 
v delovno okolje. 
Tako bo tudi letos v mesecu marcu odprt razpis »Inova-
tor leta Spodnje Savinjske doline«, kamor  bodo posa-
mezniki ali podjetja iz šestih občin Spodnje Savinjske 
doline lahko prijavila svoje inovacije. 
Z razpisom občine želijo spodbuditi občane ter podjet-
ja k spodbujanju ustvarjalnosti ter jim s tem vsaj neko-
liko tudi približati inovacijsko miselnost. 

Ravno inovacijska sposobnost je namreč tista, ki 
omogoča podjetju hitro prilagajanje spremembam in 
hkrati ponuja možnosti za izboljšanje konkurenčnega 
položaja. 

Novi, boljši, bolj funkcionalni in vabljivi izdelki ali storitve 
na trgu pomenijo za podjetja zanesljiv vir konkurenčne 
prednosti, saj vzbudijo zanimanje kupcev, povečajo trg 
in dajejo prednosti tistim, ki nanj vstopijo prvi. 

Inovativnost pa ne predstavljajo zgolj korenite inovaci-
je, temveč je dovolj že, da izboljšate produkt, način 
proizvodnje ali pa da že poznan produkt predstavite 
novemu trgu. 

Razpis Inovator leta Spodnje Savinjske doline je med 
tovrstnimi spodbudami že sam po sebi nekakšna »in-
ovacija«, saj se tu nagrade podeljujejo v denarni ob-
liki in so po višinah primerljive povprečni slovenski 
menedžerski plači.   

Podjetja ali posamezniki inovatorji lahko v tem času 
zaprosijo tudi za nepovratna sredstva, ki so trenutno 
skozi patentni vavčer na voljo preko Slovenskega pod-
jetniškega sklada. 

Vabljeni torej k sodelovanju po načelu, da nobena ino-
vacija ni neumna, neumno pa je ne iskati novih inovacij! 

Pripravil: 
Dejan Jazbinšek, Razvojna agencija Savinja

INOVATOR LETA SSD 2018 
Inovativnost = Spodnja Savinjska dolina 
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OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO  
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 
objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije 

 
razpis za podelitev nagrad in priznanj 

INOVATOR LETA SSD 2018 
v kategorijah:  

 
patenti, 

izboljšave izdelkov, 
izboljšave tehnoloških postopkov. 

 
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem 

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

fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh 
občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu 

"Inovator leta SSD". 
 

Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2019   
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 

 
Prijava na razpis mora vsebovati: 

• ime in priimek  ter naslov inovatorja, 
• naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za 

ocenjevanje, 
• slike, načrte in opis prijavljene inovacije, 
• stopnjo realizacije inovacije. 

 
Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv 

na spletnih straneh RA Savinja, s priloženo elektronsko verzijo kompletne  
prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf  formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja 

vsebine. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 
 »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«. 

 
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega 

partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 23. aprila 2019. 
 

Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator 
leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja,  

tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si  
 

                   
 

        
 

Ne spreglejte
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PROJEKT IZVAJAMO V PARTNERSKEM SODELOVANJU:  
UPI – Ljudske univerze Žalec, Ljudske univerze Rogaška Slatina 
in Šolskega centra Celje. 
 

 
TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA  
(40 ur; pričnemo februarja) 
 
TEČAJ NEMŠKEGA / ITALIJANSKEGA JEZIKA (40 ur; pričnemo marca) 
 
TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA (40 ur; pričnemo marca)  
 
TEČAJ KOMUNIKACIJE (40 ur; potekal bo ob četrtkih od 16.30 ure 
dalje; pričnemo 7. marca) 
 
RAČUNALNIŠTVO - ZAČETNO IN NADALJEVALNO (40 ur; tečaja 
bosta potekala 2x tedensko popoldne v računalniški učilnici; 
pričnemo marca) 
 
PRIPRAVE NA NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO SOCIALNI 
OSKRBOVALEC NA DOMU (150-urne priprave, katerih cilj je, da 
pridobite NPK za socialnega oskrbovalca na domu; pričnemo marca) 
 
PRIPRAVE NA IZPITE IZ TUJIH JEZIKOV IN NA IZPIT IZ SLOVENSKEGA 
JEZIKA 
 
PRIPRAVE NA ZAKON O UPRAVNEM 
POSTOPKU (pričnemo maja)  
 
Več informacij o programih najdete na 
www.upi.si  

 

 

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1.Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za 
vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostih oblikah učenja, posodobitev znanja, 
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje 
kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje). 

 03 713 35 68 
www.upi.si  

 lu-zalec@upi.si 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE 
ZA ZAPOSLENE IN 

BREZPOSELNE 
 
V izobraževalne programe se lahko vključite nižje izobraženi zaposleni in 
brezposelni (največ srednja poklicna izobrazba), vsi manj usposobljeni, pri 
čemer imate prednost starejši nad 45 let.  
 

 

 

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1.Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za 
vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostih oblikah učenja, posodobitev znanja, 
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje 
kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje). 

 03 713 35 68 
www.upi.si  

 lu-zalec@upi.si 
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vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostih oblikah učenja, posodobitev znanja, 
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svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje 
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V celjski ambulanti Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je opažajo, da je informiranost o možnostih cepljenja proti 
pnevmokoknim okužbam pomanjkljiva, saj številni odrasli 
ne poznajo razlogov in prednosti za tovrstno cepljenje. 
V zimskem času, ko je več zbolelih zaradi viroze in gripe, 
je zaradi okvarjenih obrambnih mehanizmov v zgornjih 
dihalih tudi večja možnost okužb s pnevmokoki. V celjski 
ambulanti so še poudarili, da lahko zaradi pnevmokoknih 
okužb zboli kdor koli, a največje tveganje je pri majhnih 
otrocih do drugega leta starosti, pri starejših od 65 let, pri 
ljudeh s šibkim imunskim sistemom in pri kroničnih bolni-
kih. Zato je cepljenje priporočljivo za vse naštete ranljive 
skupine. Pnevmokoki lahko povzročijo resne zdravstvene 
zaplete, kot so pnevmokokni meningitis, sepsa in pljučni-
ca. Pri otrocih se pnevmokokne okužbe najpogosteje iz-
razijo kot vnetje srednjega ušesa.

V prvem letu življenja kar 60 odstotkov otrok vsaj en-
krat preboli vnetje srednjega ušesa. V Sloveniji smo v letu 
2015 pričeli s sistematičnim, prostovoljnim in brezplačnim 
cepljenjem dojenčkov proti pnevmokoknim okužbam. 
»Iz leta v leto sicer narašča delež dojenčkov, pri katerih 
se starši odločijo za to cepljenje, pa vendar ne dosegamo 
precepljenosti, ki jo imajo razvite države v Evropi. Sloveni-
ja se zato še vedno uvršča med države z največjim breme-
nom invazivnih pnevmokoknih bolezni pri majhnih otrocih. 
Bolezni, povzročene s pnevmokoki, največkrat zdravimo s 
penicilinskimi antibiotiki. Pravočasno zdravljenje je običaj-
no uspešno, vendar pa v zadnjih letih tudi pri nas narašča 
delež proti antibiotikom odpornih pnevmokokov, kar 
predstavlja velik problem. Prav zaradi večjega pojavljanja 
odpornih pnevmokokov postaja preprečevanje teh okužb 
s cepljenjem vse bolj aktualno. Pomembno je poznavan-
je možnosti, da se proti pnevmokoknim okužbam lahko 
učinkovito in najbolj zanesljivo zaščitimo s preventivnim 
cepljenjem tako otroci kot tudi odrasli,« je poudarila prim. 
dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka epidemi-
ologije, predstojnica Območne enote Celje Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. Cepljenje proti pnevmokoknim 
okužbam je brezplačno za dojenčke, medtem ko je za 
starejše otroke, rojene pred oktobrom 2014, in za odrasle 
večinoma samoplačniško. Cepljenje je brezplačno tudi za 
bolnike z določenimi boleznimi, npr. za bolnike po presa-
ditvi kostnega mozga, ljudi brez vranice, HIV-pozitivne, 
bolnike s končno ledvično odpovedjo, onkološke ali he-
matološke bolnike. O možnostih cepljenja se lahko odras-
li posvetujejo z izbranim zdravnikom ali na kateri koli ob-
močni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, starši 
predšolskih otrok pa se lahko posvetujejo z otrokovim 
pediatrom. Za učinkovito zaščito odraslih zadostuje en 
odmerek, število odmerkov za cepljenje najmlajših pa je 
odvisno od njihove starosti. 

V ambulanti so izpostavili tudi problematiko rotaviroz, 
ki se prav tako najpogosteje pojavljajo v zimskem času 
in povzročajo prebavne težave z drisko in bruhanjem. 
Večinoma zbolijo otroci, mlajši od petih let. Zaradi bru-
hanja, driske in povišane telesne temperature hitro pride 
do izsušitve, ki lahko otroka tudi življenjsko ogroža. 
Širjenje rotavirusov preprečujemo s preventivnimi hi-
gienskimi ukrepi in s preventivnim cepljenjem dojenčkov. 
»V povprečju imamo v Sloveniji v zadnjih letih prijavljenih 
okoli 1400 primerov okužb z rotavirusi na leto, a to število 
v uradnih evidencah ne zajame dejanskega stanja. Breme 
okužb z rotavirusi pri predšolskih otrocih je še precej večje, 
kot kažejo uradni podatki o zbolelih,« pojasnjuje prim. dr. 
Alenka Trop Skaza. Po zadnjih podatkih je bilo v letu 2017 
v Sloveniji proti okužbi z rotavirusi cepljenih 4684 otrok, 
med njimi 312 v celjski regiji. Pri nas se za cepljenje odloči 
malo staršev, čeprav so raziskave pokazale, da cepljenje 
prepreči več kot 80 odstotkov vseh okužb z rotavirusi in 
več kot 90 odstotkov resnih okužb, povzročenih z rota-
virusi. 

Dodatne informacije: www.nijz.si.

PRIPOROČLJIVO V ČASU GRIPE IN PREHLADA
CEPLJENJE PROTI PNEVMOKOKNIM OKUŽBAM

Deluje tudi proti vnetju srednjega ušesa in preprečuje pljučnico. 

Ne spreglejte

2. marec 2019

BOGATE NAGRADE
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Z   A   H   V   A   L   A

   V 96. letu nas je za vedno zapustila
draga mama, babica, prababica in teta 

PAVLA  JANEŽIČ –  Klamfarjeva Pavla
( 13. 6. 1923 – 2. 2. 2019)

iz Prekope pri Vranskem

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, 
znancem, predstavnikom društev, vsem, ki ste darovali 

cvetje, sveče in za svete maše ter za izraze sožalja. Iskrena 
hvala tudi Meti in Slavku Roterju, Janku Vraniču, Aniti, 
Vesni, Danici Karničnik, Štefki Ocvirk, Jerci Novak, dr. 

Pavli Rode Zalokar, dr. Ljubi Centrih Četina, patronažnima 
sestrama, pevcem Savinja, govorniku g. Banku, župniku 

g. Jožetu Turineku, pogrebni službi Ropotar in vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: 
sin Marjan z družino, vnuk Robi z družino in ostalo sorodstvo

»Kjerkoli si, naj Te Božji mir poišče, 
v svetlobi bo zdaj tvoje bivališče.                                           

 Vso ljubezen si nam dala, 
za vedno v naših srcih boš ostala.«

POSLOVILI SO SE
Januarja in februarja so se od nas poslovili:
Josipa Hohnjec, (1947-2019), Vransko 28

Franci Šmit, (1942-2019), Vransko 32
Ludvik Drobež, (1947-2019), Limovce 13

Julijana Tratnik - roj. Sirše, (1928-2019), Vransko 146 b
Pavla Janežič - Klamfarjeva Pavla, (1923-2019), Prekopa 51 a

Ne spreglejte

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

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

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

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

OBVESTILO



43Napovednik dogodkov -  MAREC 2019

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

2. 3. 2019
14.00 VRANSKI PUSTNI KARNEVAL Trg Vransko Klub mladih Vransko

(040 339 977)

3. 3. 2019
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET 
V TURRACHER HÖHE odhod izpred športne dvorane ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

5. 3. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

8. 3. 2019
19.00

Monokomedija
50 ODTENKOV ŽENSKE Kulturni dom Vransko Talija gledališče

14. 3. 2019
17.00 PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU Športna dvorana Osnovna šola Vransko-Tabor

(03 703 23 77)

15. 3. 2019
18.00

Predstavitev knjige Vikija Grošlja
NAJVIŠJI VRHOVI CELIN Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

16. 3. 2019
19.30

Gledališki abonma in izven
PACIENTI V ČAKALNICI Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

19. 3. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

19. 3. 2019
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

22. 3. 2019
18.00

Odstiranja znanj prednikov na obisku, 
predavanje Marka Hrena

DUHOVNO VODSTVO V SLOVENIJI 
NEKOČ IN DANES

Kulturni dom Vransko Občina Polzela s partnerji
(041 823 927)

23. 3. 2019
10.00

Otroški abonma in izven
ČAROBNOST BLEJSKEGA JEZERA Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

30. 3. 2019
19.30

Monokomedija
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

3. 3. 2019
15.00 OTROŠKA MAŠKARADA Dom krajanov,

dvorana
Turistično društvo Tabor

(041 393 828)

9. 3. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

14. 3. 2019
9.00

KROŽEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

15. 3. 2019
18.00

Predavanje Daria Cortesa
UŽITNE DIVJE RASTLINE SAVINJSKE DOLINE

Občina Tabor,
sejna soba

Občina Polzela
(040 595 541)

21. 3. 2019
10.00

Predavanje Andreje Žolnir
PRIGLASITEV DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 

IN UREDITEV PROSTOROV 
ZA OPRAVLJANJE  DEJAVNOSTI

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec in
Turistično društvo Gušt Tabor

(041 543 396)

21. 3. 2019
17.00

PROSLAVA 
OB MATERINSKEM DNEVU

Dom krajanov,
dvorana

POŠ Tabor
(041 724 386)

22. 3. 2019
16.00

Predavanje Mete Vrhunc
S STEINERJEM DO RAZUMEVANJA ZABLOD 

ZNANOSTI IN VLOGA KMETA KOT ZDRAVNIKA

Občina Tabor,
sejna soba

Društvo Ajda Štajerska
(031 328 826)

26. 3. 2019
18.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

 (03 712 12 52)

26. 3. 2019
19.00

KOŠARKARSKA TEKMA
STARI-MLADI

Dom krajanov,
dvorana

ŠD Partizan Tabor
(031 895 542)

28. 3. 2019
16.00

TEST HOJE PO PEŠPOTI
Z MERITVAMI

Pešpot
Tabor-Ojstriška vas

ZD Žalec
(031 232 757)

30. 3. 2019
17.00

REGIJSKI KVIZ
MLADI IN KMETIJSTVO

Dom krajanov,
dvorana

Društvo podeželske mladine Tabor
(070 321 516)
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Kulturni dom Vransko, 
30. marec 2019 ob 19.30

Prodaja vstopnic:  mojekarte.si, Petrol, ZKTŠ Vransko


