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številka 159
Vransko, 30. 9. 2019
Fotografija na naslovnici: Brigita Reberšek

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, Župnija 
Vransko, PGD  Vransko, DUTŽO Vransko, PD Vransko, Studio 
Di.Foto.Graf, Tone Tavčar, Darko Kramar, Ana Grašinar, 
Polona Avanzo

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

Naslednja številka izide 30. 10. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 10. 2019 preko platforme
MojaObcina.si.

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

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

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

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

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

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

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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Občinski svet Občine Vransko se je v torek, 
17. 9. 2019, sestal na 6. redni seji v tem man-
datu ter obravnaval in odločil o naslednjih 
zadevah:

• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 5. redne seje z dne 
23. 7. 2019; 

• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov 
Marjana Pečovnika,  Brede Čvan, Jožeta Matka, Adri-
jane Ferme, Sonje Cencelj, Brigite Gosak, Petra Re-
berška, Nataše Juhart, Danila Štanteta, Kristine Boga-
taj  in Rafaela Novaka;

• v prvem branju sprejel  Odlok o postopku in merilih 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 
Občini Vransko ter ga posredoval v 30-dnevno javno 
obravnavo na krajevno običajen način;

• sprejel je sklep o povišanju cene storitve zimske 
službe v Občini Vransko za zimsko sezono 2019/20, 
in sicer v neto vrednosti 36,30 EUR/uro za pluženje in 
neto vrednosti 33,00 EUR/uro za posipanje;

• se seznanil s Polletnim poročilom o izvrševanju pro-
računa Občine Vransko za leto 2019; 

• sprejel Letni program kulture v Občini Vransko za leto 
2020; 

• sprejel Letni program sofinanciranja socialnovarst-
venih programov in programov drugih društev za leto 
2020; 

• sprejel Letni program športa v Občini Vransko za leto 
2020;

• sprejel sklep o spremembi cene obvezne gospo-
darske javne službe zbiranja določenih vrst komunal-
nih odpadkov; 

• se seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora 
Občine Vransko o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2018; 

• potrdil sistematizacijo delovnih mestih v Vrtcu Vrans-
ko za šolsko leto 2019/20;

• imenoval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu v sestavi Boštjan Ocepek, Danijel Granda, Dušan 
Lampret (predstavnik Policijske postaje Žalec), Jože 
Toplak (predstavnik OŠ Vransko-Tabor), Janko Drča 
(predstavnik izvajalca rednega vzdrževanja občinskih 
cest Energetike Projekt, d. o. o.); 

• imenoval Danila Štanteta in Petra Reberška v Svet za-
voda OŠ Vransko-Tabor; 

• sprejel Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019; 

• sprejel sklep o pričetku postopka odmere in odkupa 
zemljišč lastnikov, po katerih poteka lokalna cesta 
št. 490211  Ločica-Zaplanina-Limovce v skupni dolžini 
6236 metrov in javne poti št. 916121 Zaplanina-Pider v 
dolžini 905 m. 

 Občinska uprava

6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

V sklopu Programa odprave posledic neposredne škode 
na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. 
decembrom 2017 je najugodnejši ponudnik v postopku 
oddaje javnega naročila Nizke gradnje Kladnik, Anton 
Kladnik, s. p. iz Prevorij, v začetku septembra saniral plaz 
na javni poti Ločica-Brce-Jakov dol. 

Izvedena so bila sanacijska dela v vrednosti 150.790,19 ev-
rov, in sicer podporna pilotna stena v skupni dolžini 59 

metrov s 60 piloti, sidrana z 20 pasivnimi sidri, odvodnja-
vanje meteornih in pronicajočih vod, cestni nasip in nova 
voziščna konstrukcija ter jeklena varnostna ograja v dolži-
ni 76 metrov. Skupaj s projektno tehnično dokumentacijo 
in gradbenim nadzorom znaša skupna vrednost sanacije 
okoli 160.000 evrov.

Občinska uprava

SANIRAN PLAZ NA JAVNI POTI LOČICA-BRCE-JAKOV DOL
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Most čez Bolsko na javni poti Ločica-Juteršek, ki 
je bil v začetku avgusta zaradi dotrajanosti kon-
strukcije zaprt, je od srede septembra ponovno 
odprt za promet. 

15.181,79 evrov vredno obnovo, v okviru ka-
tere so bile  zamenjane dotrajane mostnice ter 
obojestranska ograja s temelji za pritrditev, je 
izvedel Janez Tašker, s. p. iz Braslovč.

Občinska uprava

OBNOVLJEN MOST NA JAVNI POTI LOČICA-JUTERŠEK

V nedeljo, 15. septembra 2019, je bil simbolno predan svo-
jemu namenu obnovljen odsek lokalne ceste Vransko-Li-
pa v skupni dolžini 955 metrov. Slavnostni govornik na 
prijetni prireditvi, ki je potekala ob prav tako obnovljeni 
kapelici na Vologi, je bil župan Franc Sušnik, blagoslov 
novih pridobitev je opravil župnik Jože Turinek, za kultur-
ni program pa je poskrbela Vokalna skupina Štima Literar-
nega društva LIvRA Vransko. 

Obnova odseka lokalne ceste Vransko-Lipa je potekala v 
dveh delih – v letu 2018 na relaciji Prapreče-ovinek Kale, v 
letu 2019 pa na relaciji Kale-Vologa. V okviru obnovitvenih 
del, ki jih je izvedel najugodnejši ponudnik v postopku 
oddaje javnega naročila, podjetje S5 Projekt iz Žalca, so 
bili izvedeni zgornji ustroj cestnega telesa, meteorna ka-
nalizacija z revizijskimi jaški in cestnimi prepusti,  asfaltna 
prevleka v debelini 7 + 3 cm ter obnovljen lokalni vodovod 
za Vologo in Kale. Na podlagi sklepa občinskega sveta pa 
so bili v okviru investicije izvedeni in sofinancirani tudi 
hišni priključki. Vrednost obnovitvenih del skupaj s pro-
jektno tehnično dokumentacijo in strokovnim nadzorom 
je znašala nekaj manj kot 247.000 evrov. 

Poleg dotrajanega odseka lokalne ceste je bila obnovljena 
tudi kapelica, ki je v občinski lasti in katero je zob čas prav 
tako že dodobra načel. Tudi obnovo kapelice, ki je stala 
10.248 evrov, je skupaj s podizvajalci izvedlo podjetje S5 
Projekt, za restavriranje križa pa je poskrbel naš lokalni 
restavrator Vlado Rančigaj.

Občinska uprava

SLAVNOSTNO NA VOLOGI

Zgodilo se je ...
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Trški odbor Vransko je 6. 8. 2019 na župana Franca Sušnika 
naslovil nekaj kompleksnih vprašanj krajanov, ki zadevajo 
življenje v trgu Vransko. Župan je nanje odgovoril, vendar 
hkrati opozoril, da je zaradi obsežnih vprašanj nanje težko 
odgovoriti s kratkim zapisom. Pojasnjuje, da je obširneje 
pripravljen odgovarjati na vprašanja in predloge tudi ust-
no, naj bo to članom trškega odbora ali širše na zborih 
krajanov ali na tematskih okroglih mizah. Kljub temu da 
so bile vse navedene teme že predmet javnih razprav, 
vprašanja z odgovori in komentarji trškega odbora želi-
mo deliti z vami. Najprej pa nekaj uvodnih besed župana:   

»Občina Vransko je v dvajsetletnem delovanju poskrbe-
la za polno izvajanje prav vseh svojih zakonskih nalog na 
vseh področjih, ki so v pristojnosti  lokalnih skupnosti – 
občin. Pri tem postavljamo v ospredje skrb za naše naj-
mlajše in najstarejše občane. V vrtcu Vransko že od leta 
2003 zagotavljamo prostor za vse otroke naših občanov in 
trenutno v vrtcu gostimo še okrog 50 otrok iz drugih občin 
(predvsem Kamnik in Lukovica). Na področju zdravstva se 
je v ZP Vransko odprla tretja ambulanta splošne medicine 
in smo eno redkih okolij, kjer je še možen  vpis pri družin-

skem zdravniku. Dostopna fizioterapija, kvalitetno dom-
sko varstvo starejših, otroško in mladinsko zobozdravst-
vo, kvalitetna domska oskrba, pomoč na domu, zagotav-
ljanje socialnih obrokov – vse to se v končni fazi kaže v 
povečanju števila prebivalcev, saj nas je trenutno okoli 
100 več kot pred petimi leti. In to povečanje se je zgodi-
lo kljub očitnemu praznjenju naših hribovitih vasi in za-
selkov. 

Z izgradnjo VŠD in šolske knjižnice smo zaokrožili in za-
ključili investicije v šolski prostor, kar zagotavlja najboljše 
možne pogoje za delovanje Osnovne šole Vransko. VŠD, 
ki je bila zgrajena pred desetletjem, pa omogoča razvoj 
športnih in rekreativnih dejavnosti, ki so pomemben in 
zaželjen del bivalnega standarda, ki so ga ne nazadnje 
prepoznali številni investitorji, ki so se odločili za grad-
njo številnih stanovanjskih hiš in jih v zadnjih petih letih 
zgradili več kot trideset na območju naše občine, in to so 
bile predvsem številne mlade družine. Trend priseljevanja 
se nadaljuje tudi letos, saj je naša občinska uprava v prvi 
polovici letošnjega leta obravnavala 86 vlog o namenski 
rabi zemljišč, 24 lokacijskih informacij in izdala 34 soglasij 

ŽUPAN ODGOVORIL NA VPRAŠANJA KRAJANOV – 1. DEL 

Gradnja soseske Grofice Vransko poteka v skladu s pred-
videnim terminskim planom. Prva faza, ki zajema izgrad-
njo štirih večstanovanjskih enot, s skupno 32 stanovanji, 
bo predvidoma zaključena konec septembra. Stanovanja 
pa naj bi bila vseljiva do konca letošnjega leta po pridobit-
vi uporabnega dovoljenja.

Kot so povedali pri podjetju Mejor invest, ki je bilo usta-
novljeno namensko za izgradnjo stanovanjskega kom-
pleksa Grofice Vransko, je zanimanje za nakup stanovanj 

veliko. »Kvalitetna klasična gradnja in funkcionalno za-
snovana soseska ponuja  življenje v lepo urejeni okolici z 
veliko zelenimi površinami ter odličnimi logističnimi pove-
zavami,« izpostavljajo pri družinskem podjetju, kjer inves-
ticijo ocenjujejo na okoli 5,5 milijona evrov. Prvih 32 stano-
vanj bo končanih in vseljivih še letos. Gradnjo še treh enot  
načrtujejo za prihodnjo pomlad, ta pa naj bi se končala v 
dvanajstih mesecih.  

T.  Tavčar 

PRVA STANOVANJA VSELJIVA DO KONCA LETA

ZGODILO SE JE ...
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in mnenj k projektom za gradnjo. 

Visok bivalni standard ter zgrajena in dostopna komunalna 
oprema pa so bile vodilo tudi investitorjem večstanovanj-
ske gradnje. Tako se na lokaciji v Čepljah v tem letu zak-
ljučuje gradnja 49 stanovanj. V mesecu juliju tega leta 
pa je tudi nedograjeno stanovanjsko naselje v Brodeh  
(Sončni vrtovi) dobilo novega lastnika, ki napovedu-
je dokončanje 108 stanovanj v naslednjih dveh letih. Z 
izgradnjo poslovne cone pri avtocestnem izvozu Vransko 
in investicijami v poslovno dejavnost se je v obdobju zad-
njih desetih let odprlo tudi več kot dvesto novih delovnih 
mest in kar vsi naši delodajalci se soočajo s pomanjkanjem 
delovne sile. Trend vlaganj v poslovne proizvodne objek-
te pa se še nadaljuje in je mogoč tudi in predvsem zaradi 
načrtnih in pravočasnih vlaganj Občine Vransko v javno 
infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, ceste, energetska 
in telekomunikacijska infrastruktura). Društva s področ-
ja kulture in naš zavod ter občinska knjižnica Vransko pa 
s pestro ponudbo zaokrožujejo naš bogat bivalni stan-
dard.« 

Udor na pločniku: ali obstoji nevarnost podobnih udorov 
še drugje na koridorjih za pešce oziroma na vozišču? Še 
posebej me to zanima za ploščad nad potokom pred gos-
tilno Slovan, pod kostanji?     

Župan: »Udor na pločniku v trgu Vransko bo saniran ta-
koj, ko bo izbrani projektant izdelal projekt za sanacijo. 
Po opravljenem ogledu je že znano, da ne bo potreben 
obsežen sanacijski poseg in da bo sanacija lahko hitro 
izvedena in zaključena. Takšni in podobni dogodki so 
nepredvidljivi in se jih ne da napovedati. Se pa trudimo, 
da se s periodičnimi pregledi javne infrastrukture in izve-
deniškimi mnenji v največji možni meri izognemo podob-
nim situacijam. Obsežna sanacija brežine Merinščice in 
pločnika ob njej je predvidena v sklopu 3. faze projekta 
Ureditve osrednjega dela trga Vransko na podlagi projek-
ta »Ureditev osrednjega dela trga Vransko s parkirišči«. 
Za izbor idejne zasnove ureditve je bil na podlagi javnega 
natečaja, ki je bil izveden jeseni leta 2013, na katerem je 
sodelovalo osem avtorjev, izbran Rok Šoštar, ki je izdelal 
tudi izvedbene projekte. Prva faza tega projekta je bila 
izvedena v letu 2018. V letošnjem letu se kot druga faza 
planira zgraditi povezovalni most. Ploščad in pločnik pa 

bosta urejena v naslednjem letu, kot tretja faza tega v 
vseh pogledih zahtevnega projekta. Ploščad pod kostanji 
je v maju 2019 pregledal statik in podal mnenje, da ploščad 
ni več varna za množično zbiranje in izvedbo prireditev. S 
tem mnenjem sem seznanil vsa društva in zavode. Naš za-
vod je prireditve na odprtem v letošnjem  letu uspešno in 
brez posebnih problemov izvedel na dvorišču Kulturnega 
doma Vransko.«  

Komentar TO: Predlagamo, da se delovišče oziroma del 
udrtega pločnika dobro označi z opozorilnimi znaki za ne-
varnost, nato pa se sanacija opravi v čim krajšem možnem 
času.  

Kakšna je razvojna vizija Občine Vransko, kdaj je bila 
sprejeta in ali sta vanjo vključena tudi ustanovitev centra 
nevladnih organizacij in medgeneracijski center – v smi-
slu ureditve prostorov na eni lokaciji, v eni zgradbi, npr. 
v sedanjem vrtcu? 

Župan: »Razvojne strategije občine Vransko so bile spre-
jete po javni obravnavi in razgrnitvi ob sprejemanju občin-
skega prostorskega (OPN)  načrta v letu 2002 in v letu 
2008 in so javno objavljene na naši spletni strani. Novi 
strateški načrti pa se pripravljajo skupaj s prenovo OPN 
in bodo prav tako predmet najmanj enomesečne javne 
razprave in razgrnitve. Najbrž je aktualna tudi debata o 
potrebi po medgeneracijskem centru (kar je zdaj moder-
no). Če bo volja in denar, ne bom nasprotoval ustanovitvi 
takšnega centra. Menim pa, da vlogo medgeneracijskega 
centra več kot odlično opravlja že sedaj Naš dom (Zavod 
sv. Rafaela) v dobrem sodelovanju s šolo Vransko in Uni-
verzo za tretje življenjsko obdobje Vransko.« 

Komentar TO: Vprašanje se je nanašalo predvsem na med-
generacijski center v smislu prostorov, ki bi jih bilo moč 
brezplačno najeti, v njih pa bi društva, zavodi ali center kot 
organizacija izvajali dejavnosti (delavnice, predavanja, ust-
varjalna druženja), ki bi združevale krajane različnih staros-
ti. Navedeno bi se lahko povezovalo z omenjenim centrom 
nevladnih organizacij. O tem, da je prostorov za izvajanje 
aktivnosti v kraju veliko, več v objavi drugega dela vprašanj. 
Ugotavljamo pa, da morda res manjka prostor, kjer bi se lah-
ko v prostem času zbirali in družili mladi.     

Trški odbor Vransko

V  mesecu juliju smo ani-
matorji in otroci skupaj 
preživeli  čudovit teden 
na poletnem oratoriju. 
Iskreno se zahvaljujemo 
vsem, ki so nam s svo-
jimi donacijami – mate-
rialnimi ali finančnimi – 
omogočili, da smo lahko 
dogajanje popestrili z 
različnimi dejavnostmi. 

HVALA: župniji Vransko, OŠ Vransko-Tabor, kuhinji OŠ 
Vransko-Tabor, Občini Vransko, župnijski Karitas Vrans-
ko, domu sv. Rafaela – Naš dom, ZKTŠ Vransko, pekar-
ni Brglez, podjetju Anton Habjan Vransko, gostilni Grof, 
AMZS Vransko, gostinstvu Lisjak, trgovini Jager Vransko, 
Kmetijski zadrugi Vransko, PGD Vransko.  
Hvala tudi vsem posameznikom (Marku, Karlu, Nataši in 
Mariji) ter vsem staršem in otrokom. 

Vaši zvesti animatorji :)

ORATORIJ VRANSKO – ZAHVALA

Zgodilo se je ...
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Čeprav potekajo koncerti klasične glasbe s podnaslovom 
Oživimo kulturno dediščino že dvanajst let, ne moremo 
trditi, da so postali rutina in nekaj samoumevnega. Vsako 
leto se ob pripravah nanje sprašujemo, kakšen bo odziv 
obiskovalcev. Med njimi je običajno polovica domačinov, 
polovica pa tujcev. Nekaj teh povabijo nastopajoči, ne-
kaj je naključnih, ki za dogodek izvejo iz napovednikov v 
različnih medijih. Ker je značilnost teh večerov, da se po 
koncertu družimo, razvajamo brbončice in uživamo v po-
letju, smo vedno priča navdušenju in začudenju obiskov-
alcev nad prelepimi in obnovljenimi cerkvicami naše fare. 
Organizatorji smo takšnih besed veseli, navdajajo nas s 
ponosom, hkrati pa opogumljajo za naprej. Zavedamo 
se, da brez dovoljenja Župnije Vransko, podpore Občine 

Vransko ter iskrene in nesebične pomoči ključarjev, ki 
pred vsakim dogodkom uredijo okolico, cerkvice pa očis-
tijo in okrasijo s cvetjem, da še bolj zasijejo v svoji lepo-
ti, teh večerov ne bi bilo. Posebna zahvala umetniškemu 
vodji Milanu Hudniku, ki že deset let pripravlja izredno za-
nimiv in bogat glasbeni program. 

Že leta je zorela ideja, da bi Vranske poletne večere obo-
gatili še s sklopom sproščene zabavne glasbe. Letos 
nam je pozitivno poslovanje zavoda v preteklem letu to 
željo omogočilo in tako smo lahko ponudili nov sklop 
prireditev, ki smo jih poimenovali (P)oživimo trg. Vsi trije 
koncerti so bili dobro obiskani, zato upamo, da se bo pro-
jekt nadaljeval in obdržal. 

Kolektiv ZKTŠ Vransko

HVALA VSEM, KI OHRANJATE VRANSKE POLETNE VEČERE

Dogodki: 

V soboto, 24. avgusta 2019, je na letališču Levec potekalo 
gasilsko tekmovanje moških in ženskih desetin za pokal 
PGD Levec in KS Levec, ki je bilo hkrati 4. tekmovanje lige 
GZ Žalec za članice in člane. 

V soboto, 31. avgusta 2019, je pri gasilskem domu v 
Braslovčah potekal 25. gasilski turnir članov in članic za 
prehodni pokal hmeljske kobule ter memorial Žiga in 
Danija. Tekmovanje je bilo hkrati tudi 5. tekma v članski 
ligi Gasilske zveze Žalec 2019. 

V soboto, 31. avgusta 2019, je potekal 1. pohod članic Sa-
vinjsko-Šaleške regije na Dom pod Reško planino. 
Udeležile so se ga tudi članice iz GZ Žalec. 

V nedeljo, 1. septembra 2019, je na igrišču OŠ Polzela po-
tekalo gasilsko tekmovanje ženskih in moških članskih 
desetin za pokal Občine Polzela, hkrati pa je bila zadnja 
(6.) tekma v članski ligi GZ Žalec. Tako se je zaključila 11. 
članska liga GZ Žalec. V ligi je sodelovalo 20 enot iz desetih 
gasilskih društev Gasilske zveze Žalec. Zmagovalne ekipe 
v skupnem seštevku so prejele pokale, najboljše v vseh 

štirih kategorijah (člani A Dobrovlje, Člani B Levec, Članice 
A  Andraž nad Polzelo in članice B Braslovče) pa prehodni 
pokal GZ Žalec. 

V petek, 6. septembra 2019, se je na Polzeli pričel Tečaj za 
operativnega gasilca, ki se ga udeležuje 30 gasilk in gasil-
cev iz celotne Gasilske zveze Žalec. 

V nedeljo, 8. septembra 2019, smo se gasilci Gasilske 
zveze Žalec udeležili svečanega dogodka ob 150-letnici 
gasilstva na Slovenskem, ki je bil skupaj z veliko gasilsko 
parado  v središču Metlike. Na prireditvi  smo sodelovali 
prostovoljni gasilci iz vseh 17 gasilskih regij, poklicni gasil-
ci ter drugi pripadniki sil za zaščito in reševanje, skupaj 
več tisoč udeležencev. Iz naše gasilske zveze je bilo na 
prireditvi kar 57 udeležencev. 

V soboto, 14. septembra 2019, je v Libojah potekalo Tek-
movanje starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Žalec. 

V nedeljo, 15. septembra 2019, je v Športnem centru v Žal-
cu potekalo Člansko tekmovanje Gasilske zveze Žalec. 

Na obeh tekmovanjih je nastopilo 58 tekmovalnih enot. 
Najboljše tri in enote, ki so dosegle normo, so se uvrstile 

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED
15. AVGUSTOM IN 15. SEPTEMBROM 2019
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Tretjo nedeljo v septembru, v lepem sončnem vremenu, 
je bilo  v organizaciji ZKŠT Žalec ter v sodelovanju z obči-
nami Spodnje Savinjske doline tradicionalno  kolesarjenje 
po Spodnji Savinjski dolini. 
 
Pred pričetkom kolesarjenja je zbrane na-
govoril vodja športa pri ZKŠT Žalec Matej 
Sitar ter udeležencem kolesarjenja zaželel 
srečno in varno vožnjo. Pot, dolgo nekaj 
več kot 50 km, je prekolesarila skupina 102 
kolesarjev različnih starosti,  potekala pa je 
od Žalca  preko Vrbja, Prebolda, Kaple vasi, 
Grajske vasi, Tabora, Vranskega, Podvrha 
mimo Žovneškega jezera, Braslovč, Polzele, 
Zgornjih Grušovelj in Gotovelj nazaj v Žalec. 
Start  je bil pred   Ekomuzejem hmeljarstva 
in pivovarstva Slovenije v Žalcu, cilj pa pri 
Fontani piva. Za progo  so kolesarji potre-
bovali slabe tri ure in pol. Na poti so imeli 
štiri postanke, kjer so jim v občinah  Pre-
bold, Tabor, Vransko, Braslovče  pripravili 
okrepčila za nadaljnjo pot, na cilju pri Fon-

tani piv Zeleno zlato pa  toplo malico. Na cilju so  izžrebali 
10 udeležencev, ki so prejeli  praktično nagrado, in sicer 
Kogojev vrček za pivo. 

T. Tavčar            

PO  DOLINI  102 KOLESARJA

Otroci so se septembra vrnili za šolske klopi, s tem pa tudi 
kot udeleženci v prometu. AMZS je v sodelovanju z av-
to-moto društvi in Policijo znova izvedel kampanjo Še 365 
dni!, ki ozavešča, da se otroci vračajo na šolske poti, hkra-
ti pa izpostavlja, da je treba za njihovo varnost skrbeti vse 
dni v letu. 

V kampanji so bile znova prisotne maskote AMZS Anja, 
Marko in Zdravko, ki so čez prehod za pešce pospremile 
prvošolčke. Drugi september je bil še posebej razburljiv 
dan prav zanje, ki v šolo prihajajo prvič, saj se morajo še 
toliko bolj zavedati varnega vključevanja v promet ob za-
četku obiskovanja šole. Maskote so na prehodih za pešce 

VARNOST OTROK 365 DNI

na regijsko tekmovanje, ki bo 28. 9. 2019 v Velenju. Na 
tem tekmovanju bodo našo gasilsko zvezo zastopali: 
• Člani A: Dobrovlje, Andraž nad Polzelo, Drešinja vas in 

Andraž nad Polzelo 
• Članice A: Andraž nad Polzelo, Drešinja vas, Kap-

la-Pondor 
• Člani B: Levec, Letuš, Zabukovica, Braslovče 
• Članice B: Andraž nad Polzelo, Braslovče, Vransko 
• Starejši gasilci: Ponikva pri Žalcu, Drešinja vas, Zabu-

kovica, Kasaze-Liboje 
• Starejše gasilke: Kapla-Pondor 

V soboto, 14. 9. 2019, je na Kopah potekalo letošnje držav-
no tekmovanje mladine v orientaciji. Na tekmovanju so 
nas zastopale tri ekipe. Mladinci in mladinke PGD Drešinja 
vas so zasedli 14. oziroma 12. mesto in gasilci pripravniki 
PGD Ojstriška vas, ki so osvojili 16. mesto. Skupaj je bilo na 

državnem tekmovanju 192 ekip iz vseh 17 gasilskih regij. 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 
Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 24 ur in 
10 minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 30 minut, 
najkrajša pa le 10 minut. 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo 10 dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli 6 intervencij, GPO 
Vransko in GPO Tabor sta imeli po eno intervencijo, kjer je 
bila potrebna pomoč gasilcev, ter GPO Polzela štiri inter-
vencije.

Tadej Zupan, 
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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Člansko tekmovanje Gasilske zveze Žalec je potekalo v 
nedeljo, 15. 9. 2019, v Žalcu na igrišču, kjer je sodelova-
lo 50 desetin v 4 različnih kategorijah (člani A, članice A, 
člani B in članice B). PGD Vransko smo zastopale v kate-
goriji članice B. Operativno smo se spodbujali s člani PGD 
Tešova, PGD Ločica pri Vranskem ter s članicami in člani iz  
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik. 
Ekipe so tekmovale v suhi vaji z motorno brizgalno, vajo 
razvrščanja in štafeti po pravilih gasilskih tekmovalnih dis-
ciplin. 
V konkurenci sedmih desetin članic B nam je uspelo doseči 
3. mesto in se tako uvrstiti na regijsko tekmovanje, ki ga 

organizira Gasilska zveza Šaleške doline in bo 28. 9. 2019 
na Mestnem stadionu Velenje. 
Tudi letos smo sodelovale v ligi članic in članov GZ Žalec 
in zasedle 3. mesto z udeležbo na tekmah v Drešinji vasi, 
Gomilskem – nočna tekma, Braslovčah in Polzeli. 
Ob zaključku lanske sezone si je zadala desetina cilj, da 
okrepimo ekipo, še poglobimo znanje in izpilimo izved-
bo vaj. To nam je z mentorjem Danijem Granda uspelo in 
udeležba na regijskem tekmovanju je dokaz za to.    

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
članice B, PGD Vransko

S TRDIM DELOM DO REGIJSKEGA TEKMOVANJA

v bližini šol voznike že ob koncu počitnic opozarjale, čez 
koliko dni se otroci vračajo v šolo, na prvi šolski dan pa so 
s sloganom "Še 365 dni!" poudarile, da morajo biti vozniki 
na otroke v prometu pozorni vse leto. 

Da bi bili otroci v prometu še bolj varni, je AMZS pripravil 
odsevni paketek, ki vsebuje nahrbtnik z odsevnimi tra-

kovi, odsevne nalepke, obesek v obliki varnostnega jo-
piča, rumeno rutico z odsevnimi trakovi in odsevni trak za 
roko ali nogo. Odsevni paketek lahko kupite tudi v AMZS 
Centru varne vožnje na Vranskem. Tja se lahko oglasite z 
vašim otrokom, ki mu bo obisk Centra zagotovo všeč.

Eva Brišnik
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V Domu svetega Rafaela smo zbra-
ni stanovalci z vseh vetrov. Po 
določenih kriterijih in pravilih te sprej-
mejo v dom glede na osebne zdravst-
vene potrebe. V glavnem se ločimo na 
pokretne in neokretne. V domu je vsa 
potrebna nega strokovnega osebja. Vsi 
smo zelo dobro oskrbovani. Težava je

mogoče le zapolniti 24-urni dan. Da pa 
so nam dnevi krajši in kvalitetno zapol-
njeni, skrbijo delovni terapevti z vsemi 
dejavnostmi, ki si sledijo  v domu. K nam 
pridejo tudi zunanje skupine, ki nam 
popestrijo življenje. Zelo pogosti so tudi 
obiski učencev Osnovne šole Vran-sko-
Tabor in razne pevske ter folklorne skupine iz bliž-
nje in daljne okolice. Večkrat nas obiščejo tudi terapevt-
ski psi s svojimi vodniki. Poleg redne telovadbe in drugih 
aktivnosti si dan oziroma življenje dobro popestrimo. 
Sami se udeležujemo tudi prebiranja lastnega krompirja, 
pripravljamo zelje za ozimnico, pomagamo z različnimi 
deli v kuhinji, gojimo kokoši, urejamo okolico in še kaj.  

NAŠ DOM – DOM SVETEGA RAFAELA

Na izobraževalnem področju si po svojih močeh poma-
gamo sami.  Veliko beremo, pripravimo razna predavanja, 
organiziramo izlete in jih vodimo. V letošnjem letu smo 
pripravili več zanimivih predavanj. Teme so interesantne 
in so zato zelo lepo obiskane in sprejete od stanovalcev 
doma. Zelo radi slišijo kaj novega, zlasti iz ust lastnih sta-
novalcev. Predavanja so nagrajena z bučnim aplavzom. 

Stanovalec Albert Mažgon

Na začetku septembra je pisarno ZKTŠ 
Vransko v spremstvu Janka Vraniča 
obiskal poljski romar Wojciech Kochans-
ki. Šestdesetletni Poljak se je 6. avgusta 
podal na pot po stopinjah sv. Stanislava 
iz domače Gore Kalwaria do Vatikana, 
kamor bi rad prispel 24. septembra, na 
rojstni dan svojega vnuka. Zelo veren 
gospod, po poklicu učitelj plavanja, ki 
že deset let igra v domačih predstavah, 
kjer upodablja različne svetopisemske 
osebnosti, je v domovini preromal že ra-
zlične poti. Na tokratno skoraj 1700 kilo-
metrov dolgo pot se je podal z blagoslo-
vom poljskega kardinala Nycza. Na poti 
najraje prespi v župniščih, kjer prosi tudi 
za blagoslov tamkajšnjih duhovnikov. 
Tako ga je v nedeljo zvečer opazila Jelka 
Vranič, ko je molil pred kapelo v Prekopi 

ROMAR NA OBISKU
in nato spraševal po župnišču. Vraničevi so mu ponudili prenočišče in ga v 
ponedeljek peljali do župnišča po blagoslov. Ker g. Turineka ni bilo doma, ga 
je blagoslovil g. Rutar, ki ga je prevzel Poljakov način komuniciranja. Gospod 
si namreč pomaga s pomočjo glasovnega prevajalnika na telefonu. 

 ZKTŠ Vransko

Sporočamo vam, da je v našem zavodu na razpolago prosto delovno mesto dietnega kuharja, za pripravo 
vseh petih obrokov za starostnike. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 15 mesecev.  Delo je 

dvoizmensko in vključuje tudi nedelje in praznike. Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti ali e-pošti.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago: Zavod sv. Rafaela Vransko, Vransko 144 a, 3305 Vransko,  
zanj direktorica mag. Mojca Hrastnik, tel.: 03 703 42 20, GSM: 040 451 733,

e-pošta: mojca.hrastnik@nasdom-vransko.com
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Odprtje razstave bo v četrtek, 
24. oktobra 2019, 

ob 18. uri v Schwentnerjevi hiši na 
Vranskem.

Razstava bo odprta do 31. decembra 
in bo prodajna.

50 LET 
MOJEGA 

USTVARJANJA

Aca Markoviča
Vljudno vas vabimo na odprtje razstave

50 LET 
MOJEGA 

USTVARJANJA

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com
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ABONMA

2019/2020

sobota, 12. oktober 2019, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti

OTROŠKI ABONMA

KD Bohinjska Bela, Otroška gledališka skupina

sobota, 19. oktober 2019, ob 19.30

MOŽA JE ZATAJILA

ljudska burka

GLEDALIŠKI ABONMA

Gledališka družina KUD Svoboda Prebold

Bernarda Gašperčič
GUSARSKI ZAKLAD

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si in 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 
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PRIDRUŽITE SE NAM … 

• Četrtek, 3. oktober 2019, ob 16. uri v avli Doma II. slov. tabora v Žalcu: Ko spregovori srce, zmore 
glava, zmorejo roke; srečanje oskrbovancev domov v Sp. Savinjski dolini 

• Petek, 4. oktober 2019: Začetek bralnega projekta Mali Savinjčani beremo 2019/20 
• Torek in petek, 8. in 11. oktober 2019, dopoldan: Vrtec na obisku 
• Torek, 15. oktober 2019, ob 10. uri v Našem domu: Bralna ura s Francijem Kraljem 
• Torek, 22. oktober 2019, ob 18. uri: Čarovniška pravljična ura s poustvarjanjem z Ireno in Nino 

PRAVLJIČNA URA
O ZAČARANEM ŽABCU 

Saj poznate pravljico o žabcu, ki ga princesin poljub 
reši uroka in spremeni v princa? No, žabec v zgodbi 
Andreja Rozmana Roze je prepričan, da je čisto pravi 
princ,  zato se tudi obnaša kot princ. Ne pospravlja, 
ne čisti mresta, ne poje v žabjem zboru. Čakajoč 
na princeso, ki ga bo s poljubom odrešila žabje 
kože, spozna žabico, ki ravno tako sanja, da se bo 
s poljubom spremenila v pravo princeso. Tu pa se 
zaplete … 

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
Paasilina, A.: Najboljša vas na svetu 
Moyes, J.: Dekle, ki si ga zapustil 
Jonasson, J.: Nove prigode stoletnika 
Slimani, L.: Uspavanka 
Križan L., A. in dr.: Za srečo v družini 
Perko, J.: Slovenščina na ustni maturi 2020 
Orlov, I.: Navtični priročnik 
Cetinski, V.: Menopavza 
Young, S.: Bostonske noči 
OLeary, B.: Sostanovalca 
Lagercrantz, D.: Dekle, ki je živelo dvakrat 

Basson, M.: Slikarka 
McKinty, A.: Veriga 
Čeh, J.: Občine v Sp. Savinjski dolini od leta 1848 dalje 
  
MLADINA
• Habič, Š.: Leseno srce mlade jelke 
• Staman, J. B.: Kraljestvo vrelcev 
• Furman, M.: Kovaška 
• Rozman R., A.: O začaranem žabcu 
• Bucay, J.: Priklenjeni slon 
• Deneux, X.: Nasprotja 
• Deneux, X.: Oblike 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. september 2019         Številka 89/2019 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 

2. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto 
2020 

3. LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko za leto 
2020 

4. LETNI PROGRAM sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2020 

JAVNI RAZPISI 
 
5. JAVNI RAZPIS za oddajo dvosobnega stanovanja v 
najem 

6. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2019/2020 

JAVNA NAZNANILA 
 
7. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga 
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Vransko 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 5. redne seje občinskega sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I 

1. Dopolnitev letnega načrta 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)  in 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 je sprejel 
Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019, katerega 
sestavni del je naslednja 

D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2019 

1. člen 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019, sprejet na 2. redni seji 
občinskega sveta Občine Vransko dne 5. 2. 2019 tako, da se 
dopolni tč. 1. Načrt pridobivanja  nepremičninskega 
premoženja: 

Doda se nova točka  2.,3., 4., 5., in 6. : 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

vrsta 
nepremičnine -
podatki o 
parceli 

velikost  
nepremičnine 
v m² 

vrednost  
nepremičnine 
v € 

2. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/1,  
k.o. Ločica 
(1014)  
(ID 568288)  

  285 m2  

 

855 € 

 

3. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/2,  
k.o. Ločica 
(1014)  
(ID 3592238)  

  91 m2  

 

273 € 
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4. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/3,  
k.o. Ločica 
(1014)  
(ID 5103444)  

  70 m2  

 

210 € 

 

5. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/4,  
k.o. Ločica 
(1014)  
(ID 4599150)  

  1755 m2  

 

5265 € 

 

6. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/5,  
k.o. Ločica 
(1014) 
(ID1576135)  

  8 m2  

 

24 € 

 

 
2. člen 

 
Ostale določbe načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019 ostanejo nespremenjene. 
 

3.  člen 
 
Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 začne veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 
 
Številka: 478/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
2. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2020 

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17, 21/18) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/2012 in 46/2015, 54/2016), je 
Občinski svet Občine Vransko na 6. redni seji dne 17. 9. 
2019 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2020 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2020 
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev 
predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2020 so sredstva za 
kulturo namenjena za:  
 
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in 
prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

 

 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne 
vsebine:  

- Poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih 
društev in drugih neprofitnih organizacij,  
- knjižnična in muzejska dejavnost, 
- gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi 

abonmajskih predstav, 
- OI JSKD RS Žalec,  
- mediji in avdiovizualna kultura, 
- prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 

praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski praznik, 
dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …),  

- varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno 

infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 131.239,00 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih 
objektov 5000,00 EUR 

2. 08031 Obnova cerkve sv. Mihaela 12.000,00 EUR 
3. 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec 44.709,00 EUR 
4. 08028 Ljubiteljska kultura 7000,00 EUR 

5. 08032 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
OI Žalec 

 
600,00 EUR 

6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega 
doma Vransko 

1200,00 EUR 

7. 01046 Odplačilo kredita za izgradnjo 
večnamenske športne dvorane, del 

7000,00 EUR 

8.. 08033 Gasilski muzej Vransko, najemnine in 
zakupnine za poslovne objekte (PGD Prekopa) 

5040,00 EUR 

9. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v JZ, za 
plače, blago in storitve – del      

20.000,00 EUR 

10. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v JZ, za 
program kulture 

6.000,00 EUR 

11. 09004 OŠ Vransko, tekoči transferi v javne 
zavode - del 

3690,00 EUR 

12. 08020 Prireditve ob državnih praznikih 5000,00 EUR 

13. 08021 Ostale občinske prireditve 7000,00 EUR 

14. 08035 Vranski pustni karneval 7000,00 EUR 

 
Skupaj:  131.239,00 EUR 

4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne 
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture 
pod zaporedno številko 4 – 08028 Ljubiteljska kultura bo 
potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko 
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt 
iz drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi 
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, 
na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Številka: 610/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 
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3. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2020 
 
Na podlagi 29. člena 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), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 
in 21/18 – ZNOrg) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št.  21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet 
Občine Vransko na 6. redni seji dne 17. 9. 2019 sprejel  

 
L E T N I   P R O G R A M  

športa v Občini Vransko za leto 2020 

 
I. 

Občina Vransko v skladu z razvojnimi načrti na področju 
športa, razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ter glede na 
obstoječe organizacijske razmere v športu z letnim 
programom športa za leto 2020 določa športne programe in 
področja športa, ki se v letu 2020 sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, višino proračunskih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov in področij športa ter pogoje in merila za 
izbiro in sofinanciranje športnih programov in področij športa. 

II. 

Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu 
2020 namenila skupaj 154.220,61 EUR za izvedbo letnega 
programa športa v Občini Vransko in sicer: 

1. Za sofinanciranje športih programov in področij 
športa, ki jih izvajajo izvajalci športnih programov iz 
drugega odstavka 6. člena Zakona o športu, v skupni 
višini 38.869,43 EUR. 

Na podlagi javnega razpisa se bodo v letu 2020 sofinancirali 
naslednji programi in področja športa: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših,  
 športni objekti in površine za šport v naravi, 
 razvojne dejavnosti v športu - usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,  
 organiziranost v športu - delovanje športnih društev in 
drugih izvajalcev letnega programa športa,  
 športne prireditve in promocija športa - športne prireditve.  
 
Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in 
področij športa pred objavo javnega razpisa sprejme občinski 
svet.  

2. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške 
Športne dvorane Vransko v skupni višini 35.449,05 EUR 
in sicer za naslednje namene: 

- 28.834,05 EUR za plače upravitelja in rediteljev v Športni 
dvorani Vransko; 

- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov Športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani). 

3. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za 
naslednje namene:  

- 6.825,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni 
dvorani Vransko, 

- 1.365,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih 
športnih površinah. 

4. Za odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo 
Športne dvorane Vransko v skupni višini 63.810,88 EUR. 

5. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni 
višini 3.150,00 EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja 
zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in 
športni dvorani. Sredstva so namenjena za pokrivanje 
stroškov košnje trave, namakanja igrišč, električne energije 
za razsvetljavo in za intervencije zaradi nepredvidenih okvar 
na športnih objektih in napravah. 

6. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ 
Osnovna šola Vransko –Tabor v skupni višini 4.016,25 
EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati 
sonček in Krpan.  

7. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 735,00 EUR. 

Sredstva so namenjena pokritju stroškov drugega splošnega 
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih 
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni 
mogoče natančneje definirati. 

III. 

Občina Vransko bo sredstva za izvedbo letnega programa 
športa zagotovila na naslednje načine: 

– sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 1. točke na podlagi sprejetega letnega programa 
športa, sprejetega proračuna občine, izvedenega javnega 
razpisa in sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci letnega 
programa športa; 

– sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 2.-7. točke na podlagi sprejetega letnega programa 
športa, sprejetega proračuna občine, sklenjenih neposrednih 
pogodb z izvajalci letnega programa športa oz. sprejetega 
sklepa župana. 

Številka: 671/2019                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                              Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
4. Letni program sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2020 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter  Uradne 
objave Občine Vransko, št.  21/2012 in  46/2015, 54/2016), 
je Občinski svet Občine Vransko na 6. redni seji dne 17. 9. 
2019 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
sofinanciranja socialno varstvenih programov in 

programov drugih društev za leto 2020 
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1. 

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov 
in programov drugih društev za leto 2020 zajema sredstva, ki 
jih zagotavlja občina za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2020 so sredstva za 
socialno varstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za: 

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

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa sofinanciranja socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev se bodo sofinancirali različni 
izvajalci programov in projektov:   

- organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z 
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov; 
- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti 
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko; 
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, 
zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja 
ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko. 

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

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 7950,00 
EUR kot sledi: 

1. 18049001 – programi veteranskih 
organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 
posebnih skupin  2150,00 EUR 

3. 20049006 – programi varstva 
drugih ranljivih skupin, od tega  5300,00 EUR 

 Programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1200,00 EUR 

 Programi ostalih ranljivih skupin 1000,00 EUR 
 Programi humanitarnih organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  7950,00 EUR 

 

 

4. 

Socialno varstvene programe in programe drugih društev za 
leto 2020 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi 
javnega razpisa v skladu s potrjenimi  merili in kriteriji. 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen 
program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za 
program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna 
pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 610/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 

 
 

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

5. Javni razpis za oddajo dvosobnega 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 dvosobnega stanovanja v najem 

  

1. PREDMET RAZPISA  

1.1 Predmet razpisa  

Občina  Vransko (v nadaljevanju razpisnik) razpisuje 
oddajo  dvosobnega stanovanja   v velikosti 54,51 m2 na  
naslovu Vransko 130a. 

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

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

1.2 Neprofitna najemnina  

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

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

2. RAZPISNI POGOJI  

2.1 Splošni pogoji  

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

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
tudi:  

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

 2.2 Dohodkovni kriterij  

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

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

Velikost 
gospodinjstva LISTA A LISTA B 

 % Meja 
dohodka/mesec 

% Meja 
dohodka/mesec 

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

nad 983,47 
EUR do 
2.185,48 EUR 

2-člansko 135 % do 1.475,20 
EUR 

od 135 
do 250 
% 

nad  1.475,20  
EUR do  
2.731,85 EUR 

3-člansko 165 % do 1.803,02 
EUR 

od 165 
do 315 
% 

nad 1.803,02  
EUR do  
3.442,13 EUR 

4-člansko 195 % do 2.130,84 
EUR 

od 195 
do 370 
% 

nad 2.130,84 
EUR do  
4.043,14 EUR 

5-člansko 225 % do 2.458,67 
EUR 

od 225 
do 425 
% 

nad 2.458,67 
EUR do 
4.644,15 EUR 

6-člansko 255 % Do 2.786,49 
EUR 

od 255 
do 470 
% 

nad 2.786,49 
EUR do 
5.135,88 EUR 

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

2.3 Premoženje prosilca 

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

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

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

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

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

Število članov 
gospodinjstva 

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

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

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

2. 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.  
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5. RAZPISNI POSTOPEK  

5.1. Obrazci  

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 
neprofitnega stanovanja 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  Vransko 

Kontaktna oseba: Rosita Papinutti (tel.št. 03-703 28 12). 

Razpis bo od 30. 9. 2019 dalje objavljen na spletni strani 
Občine Vransko in Uradni objavah Občine Vransko.  

5.2. Rok za oddajo vloge  

Popolno vlogo z vsemi zahtevani mi prilogami prosilci oddajo 
od 30. 9. 2019 do vključno 16. 10. 2019 do 12. ure na 
naslednje načine:  

 osebno v sprejemni pisarni Občine  Vransko  
 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. 

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

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.  
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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: 4302-05/2019-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
 

6. Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2019/2020 

 
Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/17), Pravilnika 
o  vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 – 
ZCes-1 in 38/16) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 87/2019) 
Občina  Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
o izvajanju zimske službe na območju Občine 

Vransko za zimsko obdobje 2019/2020 
 
 
I. NAROČNIK  
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
Orientacijska vrednost javnega naročila zimske službe je 
50.000.00 €. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je opravljanje zimske službe 
(pluženja, posipanja cest, čiščenje izogibališč, plazov in 
zametov) na območju Občine Vransko. 
   

1. Zimska služba se izvaja na 28,8 km lokalnih cest 
in 68,13 km javnih poteh in 14,48  km gozdnih 
cestah in nekategoriziranih dovozov do 
stanovanjskih objektov.   

2. Javni razpis  opravljanja zimska službe je 
razdeljen v 16 sklopov relacij, ki so smiselno 
zaključene.  

3. Normativ za pluženje in posipanje cest  je 3 
km/uro nižinske ceste in 2 km/uro višinske ceste. 

4. Cena za pluženje cest  je 36,30 € in 33,00 €. 

III. POGOJI 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci: 

1. podjetja,   
2. samostojni podjetniki, 
3. kmetje, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.  

 
Prednost imajo izvajalci, ki so bližje relaciji pluženja in 
posipanja cest. Izvajalci se lahko prijavijo na en sklop relacij 
ali več sklopov relacij. 
 
IV. RELACIJE ZIMSKE SLUŽBE  
 
1. SKLOP CEST (VRANSKO - ROPASIJA - KLANCE - 
KLAKOČOVEC) -  PLUŽENJE 
 
LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija)- del                            
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim  
JP 992511 Klakočovec - Klance 
JP 916371 Klakočovec - Bergant 
JP 916381 Klakočovec - Izlakar 
JP 916361 Tešova - Grabnar                                                           
JP 992611 Tešova - Križnik 
JP 916211 Strožnik 
JP 916081 Prilope 
JP 916201 Pestotnik                                                     
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 27a, 27 in  9                        
dovoz do stanovanjskega objekta Tešova  19       
dovoz do stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem  15 in 
17                                         
      
2 . SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE)  
-  PLUŽENJE 
                                                                                         
JP 992521 Brode - Selo 
JP 992581 Selski graben      
JP 916173 Brode - Čeplje 
dovoz do stanovanjskega objekta  Stopnik 4, 5 in 7 
GC 093155 Selo - Plešnik                                                           
LC 490252 Brode - Vransko 
JP 992651 Brode - R447                                                                  
LC 490251Vransko - trg                                                                          
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                     
JP 992661 Brode - grič   
JP 916302 Brode - graščina                                                                    
JP 992791 Petrol                                                                                     
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 916271 Brode - Juhart 
JP 916261 Brode -  Mihevc      
GC 093141 Tršca - Vivoda                                                      
LC 490191 Čeplje - Pondor 
JP 916023 Čeplje - Grofice                                                                     
JP 916021 Čeplje - Fabrika                                                                     
JP 916022  Čeplje - AMZS Poligon                                                         
JP 916012  Prekopa - Blate       
dovoz do stanovanjskega objekta Čeplje 15 in 23  
                                                                                    
3. SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE - 
PREKOPA) - POSIPANJE 
 
LC 490123  Čreta - Vransko                                                                   
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                     
JP 992561  Stopnik  - Skok   
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                                                
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                    
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
LC490261  Prekopa - Podvrh                                                                  
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GC 093148 Ropasija  Planinc   
GC 093149 Odcep Ručgar 
                                                                                                                                                                                         
4. SKLOP CEST (VOLOGA - MERINCA - PRAPREČE) - 

PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490111 Vransko - Lipa                                      
JP  916161 Kale                                                                                                         
GC 093152 Vologa -  Orehovec                                               
JP 992501 Prapreče - Merinca                             
JP 992491 Kovk                                      
JP 916111 Kovk - Škrabar                                        
JP 916112 Škrabar - Teličnikar                                        
JP 992507 Prapreče - Kropivšek 
JP 992508 Prapreče - Pahole    
JP 992502 Odcep Kocijan                      
JP 992506 Merinca - Dolinšek    
JP 992504 Merinca - Kos 
JP 992505 Merinca - Cencelj 
JP 992503 Merinca - vas 
GC 093147 Odcep Vrhovnik 
GC 093146 Kapus - Prosivnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 36 
                                                                                                                                          
5. SKLOP CEST (MALE PRAPREČE - NASELJE 

VRANSKO) - PLUŽENJE – POSIPANJE MALE 
PRAPREČE 

 
JP 992481 Podgrad - Križnik 
dovoz do stanovanjskega objekta   Prapreče 8, 7b, 7c, 6a, 
4a in 3a 
JP 992641 Vransko - Podrigel                                                                       
JP 916421  Podrigel - Bolte                                                                             
JP 992771 Trg - Podgorica   
JP 916034 odcep Praprotnik                                                                
JP 992631 Cerkev - bloki - Videm                                                 
JP 992633 Videm - Bogataj                                                                               
JP 916221 Videm -  po Zavrteh                                                                  
JP 992751 Trg - Maček                                                                            
JP 992781 Soseska - Videm                                                      
JP 916031 Videm - Jošt                                                                                
JP 992632 Videm - Zupanc                                                                 
JP 916331 Trg -  Pristolič                                                                             
JP 992741 Trg - bloki                                                                                     
JP 916341 Trg - Jošt                                                                              
JP 992591 Trg - Podgozd                                                             
JP 916251 Brode -  čistilna naprava                                                                                                                                              
JP 916322 Trg -AP   
LC 490253 Priključek AP Vransko                                                                               
JP 916321 AP - bloki 89, 84                                                                         
JP 992731 Goričan - 447                                                                              
JP 992761 Videm - Terčak - Marelica                                                                              
JP 916032 OŠ -  športa dvorana,                                                           
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 14a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17f 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 32a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 35a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 82a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 58 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 64a 
dovoz do  Dom sv. Rafaela                        144a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 128 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 127  
dovoz do stanovanjskega bloka                  130a 
dovoz do stanovanjskega bloka                  130b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 135a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 122b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 120 
dovoz do zdravstveni dom  Vransko          130d 

dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  158  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  118a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  110a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko    24a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko    18a       
vsa parkirišča v naselju  Vransko                                                            
                                                                              
6. SKLOP CEST (JAKOV DOL - OSREDEK - ZAPLANINA - 

ZAJASOVNIK) -  PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490211 Ločica - Zaplanina - Limovce                                                
JP 916191 Zaplanina - Brvar                                                              
JP 916121 Zaplanina - Pider   
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 6                                       
JP 992691 Brce - Jakov dol                                                                    
JP 992692 Brdovlan                                                                   
JP 916381 Ločica - Bokal                                                                       
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 7  
dovoz do  stanovanjskega objekta Vransko 1 
JP 916142 R447 - Hrastovec    
dovoz do  stanovanjskega objekta Zajasovnik 19 in 20                          
JP 916051 Osredek                                                 
JP 916052 Osredek - Reberšek 
JP 916311 Osredek - Loka                                           
 
7. SKLOP CEST (SPODNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992701 Sp . Limovce  - Poljanšek  
JP 992702 Limovce - Knez 
 
8. SKLOP CEST (ZGORNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992711 Zg. Limovce -  Prosivnik                                                        
JP 916181 Limovce - Lokan                                                                    
dovoz do  stanovanjskega objekta Limovce 8 
 
9. SKLOP CEST (ZAPLANINA - KAMNIK) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
  
JP 916151 Zaplanina - Kamnik  
GC 093103 odcep Kamnik                                           
dovoz do  stanovanjskega objekta Zaplanina 3 
 
10. SKLOP CEST (ZAHOMCE - RAVNE - LOČICA) - 
PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh- del       
JP 992671  Ločica – Zahomce - Dol pri Taboru - del                              
JP 916134 Zahomce - Bistan              
JP 916131 Male Zahomce                              
JP 916132 Zahomce - Marko                     
JP 916133 Zahomce - Javoršk 
JP 992721 Ločica - Juteršek 
JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar 
JP 916035 odcep Strah 
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 38 in 
46 
 
11. SKLOP CEST (ZAHOMCE- DOL-TABOR) - PLUŽENJE 

- POSIPANJE 
 
JP 992671  Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - del                              
dovoz do stanovanjskega objekta Zahomce 20 
 
12. SKLOP CEST ( RAVNE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh - del   
JP 916135 Ravne - Podbregar     
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13. SKLOP CEST (ROPASIJA - PTICA) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 

 
JP 916101 Ropasija 
GC 093148 Ropasija - Planina 
GC 093149 odcep Ručgar 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 18 in 24 

 
14. SKLOP CEST (ČRETA) - PLUŽENJE 
 
 LC 490123 Čreta - Vransko (Čreta - Ropasija) - del                                                           
 JP 916093 Punčuh 
 JP 916091 Remic 
 JP 916092 Planinski dom Čreta                            
 
15. SKLOP CEST (PREKOPA - VINDIJA - STOPNIK) - 

PLUŽENJE 
       

LC  490261 Prekopa - Podvrh                                                                     
JP  992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
GC 093162 Avtocesta - Križ 
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                                  
JP  916 282 Stopnik - Žnidaršič 
JP  992561 Stopnik - Skok 
JP  992562 Stopnik  - Košiča 
JP 916061 Stopnik  -  Zore 
JP 996291 Stopnik - Banovič 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje 
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari grad                                                                                                   
JP 992572 Stopnik - Nejč 
JP 996174 Zaboršt - ob avtocesti 
JP 916171 Stopnik - Kosem 
JP 916041  Čeplje - vinogradi                                                                                                                               
JP 916241 Čeplje - Vršnik                                                                                                         
JP 916172 Stopnik  - Greglč                                                                                       
JP 916231  Obrtna cona Čeplje  
Zbirni center Čeplje                                                                    
JP 992815 Čeplje - ob križišču                                                                                                                               
JP 992814 Čeplje - Rojšek                                                                                                         
JP 992811  Čeplje - priključki                                                                                                                               
JP 992441  Prekopa - Čeplje                                                                                                         
JP 916011 Prekopa - Ribarič 
JP 992413 Prekopa - gmajna 
JP 992411 Vindija I 
JP 992412 Vindija II 
dovoz do stanovanjskega objekta  Prekopa 12a in 53  

                                                                                                                                                      
16. SKLOP CEST ( JEVŠE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
JP 992532 Jevše - Dešnikar  
GC 093130 Kisovec I in II 
 
V. ROK ZA  ODDAJO PONUDB 
 
Ponudniki oddajo vlogo, ki vsebuje: 

- prijavni obrazec, 
               
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis zimska služba 2019/2020«, od 18. 10. 2019 in 
sicer na naslov Občina  Vransko, Vransko 59, 33005 
Vransko.  
 
VI. ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis bo 21. 10. 2019. 

 
Številka: 4302-04/2019-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 

 
 

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

7. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko 

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

o javni obravnavi predloga Odloka o postopku  
in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Vransko  

 
Javnost obveščamo, da bo od 20. 9. 2019 do 21. 10. 2019 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko, ki ga je Občinski svet 
Občine Vransko na 6. redni seji dne 17. 9. 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 21. 10. 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 – šport«; 

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

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 9. 2019                               Franc Sušnik, l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 5. redne seje občinskega sveta 
 
 

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

 
ki je bila v torek, 23.7.2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta : Peter Reberšek, Danilo Štante, 
Rafael Novak, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, Jože Matko, 
Sonja Cencelj, Nataša Juhart, Adrijana Ferme in Brigita 
Gosak 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Kristina 
Bogataj 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Rudolf Pušnik in Marija 
Jerman 
-  mediji: VTV (Ksenija Rozman) 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je 
občinski svet sklepčen. 
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• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
- 10 glasov ZA 
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, daje bil sprejet: 
Sklep št. 73: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne  11.6.2019 in 
zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je potekala od 26.6.2019 do 28.6.2019 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, 
Občine Vransko ter Občine Tabor - hitri postopek 
4.  Soglasje k Rebalansu programa dela, finančnega in 
kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
5. Imenovanje predstavnika Občine Vransko v 
Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
6. Prošnja OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih 
ur nemščine  
7. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.6.2019 
in zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je potekala od 26.6.2019 do 28.6.2019.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 4. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.6.2019: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 74 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 4. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.6.2019 v 
predloženem besedilu.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 1. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala od 
26.6.2019 do 28.6.2019: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 75 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 1. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala od 
26.6.2019 do 28.6.2019 v predloženem besedilu.  
 
K točki 2  
Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Sonja Cencelj 
 
- Podala je vprašanje, kdaj se bo lahko sanirala javna pot  št. 
916161 Kale (do h.št. Jeronim29), ker je zadnje neurje 
poškodovalo bankine in delno tudi asfalt. 
 
Župan je odgovoril, da bo koncesionar v okviru sanacijskih 
del zadevo poskušal čim prej urediti. 
 
b) Jože Matko 
 
- Podal je vprašanje, kaj je možno storiti glede 
zobozdravstva odraslih, ker zobozdravnica, ki opravlja 
koncesijo na tem področju, ne sprejema več novih pacientov. 
 

Župan je povedal, da se pripravlja v mesecu septembru 
sestanek s predsednico odbora za negospodarstvo, kamor 
bo povabljena tudi direktorica Zdravstvenega doma dr. 
Jožeta Potrate Žalec, na katerem bomo začeli z aktivnostmi, 
kako pridobiti dodatne kapacitete odraslega zobozdravstva 
na Vranskem. 
 
- Podal je tudi vprašanje glede sanacije cest in bankin po 
neurju.  
 
Župan in Marija Jerman sta podala informacijo o že 
izvedenih delih in povedala, da se s sanacijami nadaljuje, 
dokler ne bo vzpostavljena normalna prevoznost na vseh 
cestah. 
 
c) Marjan Pečovnik 
 
- Podal je vprašanje, kdaj se bo uredila nedelujoča javna 
razsvetljava v trgu Vransko (pred kulturnim domom in 
Kmetijsko zadrugo). 
 
Župan je odgovoril, da se bo zadeva izvedla takoj po 
dopustu izvajalca elektroinstalacij in vzpostavitvi električne 
povezave do stojišč javne razsvetljave, ki je bila prekinjena v 
času izvedbe del pri Kmetijski zadrugi Vransko, ko je bilo 
prekinjeno napajanje iz elektro voda (pri INDE). 
 
d) Danilo Štante 
 
- Je prenesel reklamacijo krajanke Vranskega, ki naj bi imela 
v času neurja motno vode le-ta pa naj bi imela tudi vonj po 
gnojnici. 
 
Župan je povedal, da se vse reklamacije glede kvalitete in 
oskrbe s pitno vodo naslavljajo na izvajalca oskrbe s pitno 
vodo to je Javno komunalno podjetje Žalec. Pri tem pa je 
opozoril, da se vsakršna reklamacija mora glasiti na naslov 
odjemnika pitne vode, nikakor pa ne anonimno, da se lahko 
odvzamejo vzorci pitne vode in pogleda tudi omrežje. 
 
d) Adrijana Ferme 
 
- Podala je vprašanje, kdaj se bo sanirala po neurju javna pot 
JP 992 711 Zgornje Limovce – Prosivnik. 
 
Župan je povedal, da se bo cesta sanirala v sklopu 
sanacijskih del po neurju v čim krajšem možnem času. 
 
e) Rafko Novak 
 
- Postavil je vprašanje glede umiritve prometa skozi vas 
Ločica, kot je bilo izpostavljeno na Vaškem odboru Ločica in 
kdaj se bo postavila zaščitna ograja na javni poti JP 992691 
Brce – Jakov dol. 
 
Župan je povedal, da je glede umiritve prometa, kot je to že 
povedal na Vaškem odboru, potrebno pridobiti vsa soglasja 
uporabnikov ceste iz vasi Ločica. 
Glede zaščitne ograje ob javni poti Brce – Jakov dol pa si bo 
zadevo najprej pogledal Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Na podlagi njihovega mnenja bomo 
kasneje pristopili k izvedbi. 
 
f) Nataša Juhart 
 
- Podala je vprašanje, kako je z ureditvijo priobalnega pasu 
Bolske pri Karničnikovih v Brodeh.  
 
Župan je povedal, da smo iz kabineta predsednika vlade 
dobili v vednost, da je bila nanje  naslovljena pobuda glede 
te problematike, z drugimi informacijami pa Občina Vransko 
ne razpolaga. 
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- Podala je tudi vprašanje glede dolga na Vrtcu Vransko iz 
leta 2017. 
 
Župan je povedal, da nimamo novih informacij in da bo vse 
razvidno iz polletnega poročila OŠ Vransko- Tabor za leto 
2019. 
 
g) Peter Reberšek 
 
- Podal je vprašanje, kdo je odgovoren za odstranitev lesa iz 
obcestnega jarka ob JP992 581 Selo – Selski graben. 
 
Župan je povedal, da gre za ostanke lesa, ki jih je pustil 
izvajalec Gozdarstvo Ulčar pri sečnji in spravilu lesa v 
»Nastranovem« gozdu. Zadevo že rešujejo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 
K točki 3  
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, 
Občine Vransko ter Občine Tabor - hitri postopek 
 
Obrazložitev je podal župan. Nato je odprl razpravo, v kateri 
je sodelovala svetnica Breda Čvan s predlogom, da bi imeli 
otroci iz Vranskega  in Tabora prednost izbire pediatra. 
Župan je obrazložil, da gre v tem primeru za »instrument 
izbranega zdravnika« in ne krajevne pristojnosti. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o podelitvi koncesije za 
izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni 
ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine 
Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 76 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni 
dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega 
dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine 
Vransko ter Občine Tabor po hitrem postopku. 
 
Sklep št. 77 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni 
dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega 
dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine 
Vransko ter Občine Tabor v predlaganem besedilu. 
 
K točki 4  
Soglasje k Rebalansu programa dela, finančnega in 
kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
 
Župan je podal obrazložitev. Nato pa odprl razpravo v kateri 
ni nihče sodeloval . 
Sledilo je glasovanje o Soglasju k Rebalansu programa dela, 
finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« 
Žalec: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 78 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k 
Rebalansu programa dela, finančnega in kadrovskega 
načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec. 
 
K točki 5  
Imenovanje predstavnika Občine Vransko v Skupščino 
Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
 

Župan je obrazložil potrebo po imenovanju predstavnikov 
ustanoviteljic v Skupščino Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d.o.o. Predlagal je, da se za predstavnika Občine 
Vransko v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec, 
d.o.o., še naprej imenuje Marija Jerman. Župan je odprl 
razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o  imenovanju predstavnika Občine 
Vransko v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec, 
d.o.o.: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 79 
Občinski svet Občine Vransko za predstavnika Občine 
Vransko v Skupščino Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d.o.o. imenuje Marijo Jerman, Zahomce 12, 3305 
Vransko. 
 
K točki 6  
Prošnja OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih ur 
nemščine  
 
Župan je podal obrazložitev. Nato pa odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o  sofinanciranju dodatnih ur nemščine 
OŠ Vransko – Tabor: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 80 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se s 
strani Občine Vransko odobri sofinanciranje dodatne ure 
nemščine za šolsko leto 2019/20 in sicer dve dodatni uri 
tedensko, 35 tednov po 17,30 evrov/uro, v skupnem 
znesku 1211,00 evra. 
 
K točki 7  
Razno 
 
Svetnica Sonja Cencelj je vprašala, če je že znan Program 
vzdrževanja gozdnih cest. Na kar je Marija Jerman podala 
odgovor, da se program usklajuje še s poškodovanimi 
cestami v zadnjem neurju. 
 
Župan je občinski svet seznanil s problematiko odvajanja 
meteornih voda v naselju Podgorica in izgradnjo suhega 
zadrževalnika na Merinščici. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.50 uri. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 23. 7. 2019 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Marija Jerman, l. r.                                   Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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 ŠOLSKI PRAG PRVIČ PRESKOČILO 36 OTROK
"Prvič v šolo pohitimo," si je letos reklo 36 učencev. Šolski 
prag so preskočili 2. septembra v Športni dvorani Vran-
sko. Pričakal jih je harmonikar Matic Dobrovnik, ki je zanje 
zaigral nekaj domačih viž. Učenke šestega razreda Ajda 
Bogataj, Zala Krivec, Eva Marko, Laura Ošlak in Zala Cekin, 
ki so same napisale zgodbo, so dogodivščino v muzeju 
Trimunt odigrale in nove učence navdušile nad branjem, 
igranjem in obiskovanjem šole, kjer se toliko naučimo. 
Seveda je bodoče prvošolčke in starše najprej nagovorila 
gospa Mira Brinar Huš, ki jih je spomladi v šolo tudi vpisa-
la. Potem je spregovoril župan Franc Sušnik, ki je oblju-
bil, da bo tudi letos Občina Vransko podarila spominske 
fotografije prvega šolskega dne in skrbela za materialno 
podporo šolstvu in izobraževanju. Tudi ravnateljica Majda 
Pikl je vse pozdravila in predstavila učiteljice, ki bodo le-

tošnje prvošolce popeljale skozi prvo šolsko leto. Razde-
lili so se v 1. a in 1. b-razred ter odšli pogledat svoji učilnici. 
Tam jih je čakalo sladko presenečenje. 

Veseli prvošolci sedaj pridno obiskujejo pouk in se učijo 
od A do Ž. Šolsko knjižnico so učenci prvič obiskali 17. sep-
tembra na dan zlatih knjig. Tam jih je pričakala knjižničar-
ka Katja Brezovnik, ki jim je odigrala dogodivščino škrata 
Kuzme. Skupaj z ravnateljico jim je podelila knjigo Svet-
lane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado, ki jo Društvo 
Bralna značka Slovenije podeljuje vsem prvošolcem v Slo-
veniji. Prišel je tudi župan, ki je učencem podaril fotografi-
je prvega šolskega dne.

Učiteljice: Nataša Pečovnik, Marjeta Terbovšek, 
Maja Jerman in Breda Čvan

PRVI PLANINSKI POHOD V NOVEM ŠOLSKEM LETU: "GREMO PEŠ"
V petek, 13. septembra 2019, je na prvi pohod prišlo to-
liko šolskih planincev od 1. do 5. razreda, da smo se komaj 
prešteli. Ko nam je le uspelo, smo se odpravili mimo ko-
ruznega polja in ob potoku Merinščica ter zavili na Brce 
proti Jakovemu dolu. Ugotavljali smo, zakaj ni dobro ru-
vati mladih dreves in zakaj so drevesa koristna. Nekje na 
pol poti smo zavili proti Riglju in na sedlu pojedli malico. 
Prijetno siti in utrujeni smo se spustili nazaj na Vransko, 
vendar čez Gorico. Na ravno pokošenem travniku smo 

se posončili in pojedli, kar smo še našli v nahrbtnikih. 
Spoznali smo jesenski podlesek in se naučili, da je podo-
ben žafranu, ki cveti spomladi. Rastlini se razlikujeta v 
tem, da žafran ni strupen, jesenski podlesek pa zelo. S po-
hodom smo naredili lep uvod v Evropski teden mobilnos-
ti, ki poteka v tednu od 16. do 22. septembra in katerega 
slogan je letos »Gremo peš!« In planinci dobro vemo, da 
hoditi peš je super!

 Nataša Pečovnik
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S ŠOLSKEGA VRTA V LONEC IN ŽELODČKE
Kuhanje je prav gotovo v zadnjem času velik hit. Kuhanje 
je seveda popularno zaradi mnogih TV-šovov in različnih 
kuharskih programov, vrtnarjenje pa ni tako popularno. 
Razen na Osnovni šoli Vransko-Tabor, kjer poteka skupen 
krožek že vrsto let. Učenci tretjega, četrtega in petega 
razreda so v kuharskih in vrtnarskih veščinah pravi "stari 
mački". S šolskega vrta so skopali pol zaboja krompirja in 
ostale vrtnine. Vse so očistili, oprali, olupili, narezali in dali 
v lonec. Kuhali so kar zunaj na vrtu. Poleg tega so spekli še 
vaflje. Namazali so si jih z odlično domačo marelično mar-
melado. Učenci prvega in drugega razreda so se z našim 
krožkom srečali prvič. Na vrtu so posejali solato in nabra-
li za v lonec korenje, peteršilj, špinačo, zelje, paradižnik 
in čebulo. Po mešanju, dodani soli in miksanju je nastala 
odlična kremna zelenjavna juha. Seveda so spekli tudi va-
flje iz pirine moke, ki so bili slastno slastni. Komaj so vse 
pojedli, pomili in pospravili, že so nanje čakali starši. Pol-
nih želodčkov in navdušenja so jih odpeljali domov.

Mentorici: Maja Jerman in Nataša Pečovnik
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NA IZLETU S PIKNIKOM
Enaindvajset članov PD Vransko se je v soboto, 14. sep-
tembra, odpravilo na poseben planinski izlet, ki so ga za-
ključili s  piknikom. Domače društvo je izlet organiziralo 
v sodelovanju s PD Križna gora iz Podkraja pri Colu in PD 
Logatec. Planinska tura, ki so jo vodili vodniki navedenih 
društev, se je začela na Kalcah v smeri regionalne ceste 
proti Podkraju, kmalu pa so zavili na kolovoz proti najviš-
jemu vrhu občine Logatec, Srnjaku (919 m). Med potjo 
jih je vodnik Nejc Rus iz Logatca opozoril na marsikatero 
naravno in krajevno znamenitost, kot na primer na mejni 
kamen, kjer je po letu 1920 potekala rapalska meja med 
Kraljevinama Italijo in SHS, ogledali pa so si tudi italijanski 
bunker ter poznorimsko utrdbo na Lanišču, edini primer 
rekonstruirane rimske utrdbe  na Slovenskem.

S Srnjaka so se spustili na nekoliko nižje razgledišče, ki so 
ga pred nekaj leti postavili logaški planinci in uživali v raz-

gledu vse do Ljubljane in okoliških hribov. Žal so bili Julijci 
zaradi oblačnosti nevidni.

Člani PD Križna gora so na razgledišču pripravili pravo 
gostijo, ki se je začela z "zeljem", po Sloveniji poznano 
jedjo pod imenom jota, in nadaljevala z dobrotami z žara, 
celo kostanja. K dobri hrani se je odlično  podalo vipav-
sko vino, sproščeno vzdušje pa je še okrepila harmonika, 
na katero je zaigral oče našega glavnega vodnika Dušana 
Plesničarja.

Ker smo planinci družabni ljudje in radi sklepamo nova 
poznanstva, bomo z izleti k prijateljem planincem na-
daljevali, prav tako pa bomo z veseljem pokazali naše ob-
močje vsem, ki bodo to želeli.

Za PD Vransko:
Suzana Felicijan Bratož

Iz življenja društev
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Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko se 
je tudi letos udeležilo že 19. svetovnega festivala praže-
nega krompirja, tokrat v Postojni. Sedemčlanski ekipi se 
je pridružilo še nekaj preizkuševalcev, saj ne gre, da bi 
se hvalili naokoli z našim originalnim izdelkom kar brez 
prič. Tačas, ko je ekipa "tenstala", so se ostali odpravili 
do Pivke, kjer so si ogledali Muzej vojaške zgodovine in 
Ekomuzej Pivška jezera. Ker je bil ogled kar se da zanimiv, 
je le malo manjkalo, pa bi zamudili glavno jed, to je seve-
da pražen krompir. Naša ekipa ga je morala za naše pre-
izkuševalce celo malce skriti, saj tolikšnega obiska, kot 
je bil letošnji, res ni nihče pričakoval. Obiskovalcev naj bi 
bilo okoli 5000, približno 80 ekip pa je spražilo skoraj 3,5 t 
krompirja, ki pa je pošel že v pičli uri. Seveda je nekaj ekip 
imelo še kakšno skrito zalogo, ponekod se je pod pultom 
našla še kakšna salama ali pujskova rebrca, tako da lačen 
prav gotovo ni šel nihče domov. Tudi vreme je kar držalo, 
deževati je začelo šele potem, ko je že vsega zmanjkalo, 

tako da smo jo kar kmalu ubrali proti domu. Da pa ne bi 
bili prekmalu doma, smo obiskali še gasilsko veselico z 
razstavo ročnih del na Trojanah.

FESTIVAL PRAŽENEGA KROMPIRJA

Iz življenja društev

Najtoplejši poletni dnevi ostajajo le še prijeten spomin, 
mi pa lahko znova ugotovimo, da je bilo preteklo polet-

je na igriščih za odbojko na mivki burno in pestro. Člani 
ŠD Papagaji so uspešno nastopali in osvajali pokale na 

TRADICIONALNI TURNIR MEŠANIH DVOJIC V ODBOJKI NA MIVKI – JAKOV DOL 2019

Za DUTŽO Vransko: Polona Ferkov
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Planinsko društvo Vransko objavlja razpis za najem-
nika Planinskega doma na Čreti, in sicer za obdobje 
od 15. novembra 2019 dalje. Pisne prijave se zbirajo 

do 15. oktobra 2019. Več informacij na društveni 
spletni strani: 

http://www.planinsko-drustvo-vransko.si ali 
031 210 298 (predsednik PD Vransko)

RAZPIS ZA NAJEMNIKA 
PLANINSKEGA DOMA NA ČRETI

Ne spreglejte

številnih turnirjih po Sloveniji ter tudi čez mejo, uspeš-
no pa smo izvedli tudi naš tradicionalni turnir v odboj-
ki na mivki, ki vsako leto poteka tretjo soboto v avgustu. 
Lepo vreme za ta vikend imamo vedno naročeno :).   

Letošnji turnir je bil še posebej uspešen, najmočnejši v dol-
goletni zgodovini odbojke v Jakov dolu. Šestnajst (16) izjem-
no močnih in izenačenih ekip se je borilo za prehodni pokal, 
denarne in bogate praktične nagrade. Veseli smo pred-
vsem številne udeležbe mladih igralk in igralcev, med ka-
terimi prednjačijo članice ŠRD Ločica Zoja, Rima, Lara in 
Živa, lanskoletne državne prvakinje in tretje v kategoriji 
U-14, ki so bile tudi letos izjemne in so posegale po najviš-
jih mestih v mladinskih kategorijah. 

Lahko bi rekli, da je bil letošnji turnir boj generacij. V ute-
ho tistim v malo zrelejših letih in v izziv ter motiv mlajšim 
so prva tri mesta zasedli malo zrelejši in prekaljeni borci 
in borke: 
• NEJKA Planinc / DAVOR Zupančič 
• EVA Rajovec / BORUT Markovič 
• ALJA Četina / DEJAN Matko 
• ZOJA Kalar / BENJAMIN 

Naslednje leto bo preteklo okroglih 20 let od postavitve 
igrišča za odbojko na mivki v Jakovem dolu, zato vsi ljubi-
telji odbojke, dobre družbe in neokrnjene narave že vna-
prej lepo vabljeni. Za vse pripravljamo pester program.  

Darko Kramar
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UPORABNO DOVOLJENJE JE POGOJ ZA UPORABO OBJEKTA
Naslednje vrstice so namenjene predvsem tistim lastnikom 
objektov, ki objekte uporabljajo brez uporabnega 
dovoljenja ali v nasprotju z njim, pa tudi tistim, ki za objekt 
niso pridobili niti gradbenega dovoljenja. Ker je po novem 
Gradbenem zakonu, ki je stopil v veljavo junija 2018, 
pridobitev uporabnega dovoljenja predpogoj za določitev 
hišne številke, ki potrebujemo tudi takrat, kadar želimo 
prijaviti prebivališče, so vprašanja in dileme investitorjev 
o uporabnem dovoljenju toliko bolj aktualna.

Kako in za kakšne objekte moramo po novem pridobiti 
uporabno dovoljenje? 

Po izgradnji objektov, za katere je predpisano gradbeno 
dovoljenje, razen za nezahtevne objekte, mora investitor 
po novem zakonu pridobiti uporabno dovoljenje. V skladu 
s prejšnjim Zakonom o graditvi objektov je bilo namreč 
pridobivanje uporabnega dovoljenja pri stanovanjskih 
objektih predpisano le za večstanovanjske objekte, 
sedaj pa je uporabno dovoljenje med drugim pogoj, kot 
je že zapisano, tudi za določitev hišne številke. Pri vseh 
gradnjah, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivom 
na okolje, je mogoče uporabno dovoljenje pridobiti 
brez zapletenih postopkov in opravljenega tehničnega 
pregleda, mora pa investitor med drugim predložiti 
izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela 
dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in 
da so izpolnjene bistvene zahteve. Za zahtevne objekte 
in tiste z vplivi na okolje je treba uporabno dovoljenje 
pridobiti v posebnem ugotovitvenem postopku na 
podlagi opravljenega tehničnega pregleda. 

Kaj je z objekti, ki imajo uporabno dovoljenje po prejšnjem 
zakonu? 

Za objekte, ki so izpolnjevali pogoje za gradbeno in 
uporabno dovoljenje po prejšnjem Zakonu o graditvi 
objektov, velja, da imajo pridobljeno gradbeno in 
uporabno dovoljenje po novem Gradbenem zakonu, o 
čemer  se na zahtevo stranke lahko izda tudi odločba. 

Je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje za obstoječi 
enostanovanjski objekt? 

Lastniki obstoječih enostanovanjskih nepremičnin po 
novem zakonu niso obvezani pridobiti uporabnega 
dovoljenja, razen če zaradi neskladne gradnje ukrepa 
gradbeni inšpektor. Ta predlaga vpis inšpektorskega 
ukrepa v zemljiško knjigo oziroma zaznambo na 
nepremičnino. Brez uporabnega dovoljenja boste imeli 
kot lastnik nepremičnine nemalo težav, saj takšnega 
objekta po novem ne morete prodati ali ga oddajati v 
najem.  Večinoma so to nekdanje enostanovanjske hiše, 
ki so jih investitorji preuredili v večstanovanjske objekte 
in posamezna stanovanja prodali etažnim lastnikom. Tudi 
če je takšna stanovanja uspelo vpisati v zemljiško knjigo, 
to še ne pomeni, da so skladna z gradbenim dovoljenjem. 

Lastniki takšnih starejših stanovanj za uporabno 
dovoljenje zaprosijo na upravni enoti. Če so objekti 
zgrajeni skladno z gradbenim dovoljenjem, je uporabno 

dovoljenje izdano po razmeroma enostavnem postopku. 
V kolikor nepremičnina ni v skladu z gradbenim 
dovoljenjem, je postopek dolgotrajen in bolj zapleten, saj 
moramo nepremičnino legalizirati. 

Novi Gradbeni zakon predvideva različne vrste legalizacije 
nelegalnih gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona, 
na podlagi katerih lahko investitor, poleg nekaterih 
dodatnih ugodnosti, z legalizacijo hkrati pridobi tako 
gradbeno kot tudi uporabno dovoljenje,  in sicer: 

nelegalna gradnja daljšega obstoja (mejnik je leto 1998) 
in gradnja izven dovoljenih odstopanj. Nov zakon pa 
poleg navedenega omogoča še legalizacijo (pridobitev 
uporabnega dovoljenja) neskladne gradnje v okviru 
ugotovljenih dopustnih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja. 

Kot je že zapisano, zakon predvideva legalizacijo 
neskladnih objektov, torej objektov, ki niso  zgrajeni v 
skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem,  kot tudi 
legalizacijo nelegalnega objekta, za katerega investitor 
sploh ni pridobil gradbenega dovoljenja. Možna pa je 
tudi legalizacija neskladne uporabe objekta, za katerega 
je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Lastnike takih 
objektov opozarjamo, da se rok za vložitev tovrstnih 
zahtevkov izteče 17. 11. 2022. 

Med objekte daljšega obstoja se štejejo objekti, ki so 
bili zgrajeni pred 1. januarjem 1998 in se po tem datumu 
niso spreminjali oz. so ohranili svoj obseg in so vpisani v 
kataster stavb. Zahtevi za tovrstno legalizacijo je treba 
priložiti dokazilo o pravici graditi, posnetek obstoječega 
stanja, dokazilo o plačanem komunalnem prispevku in 
dokazilo o daljšem obstoju objekta. Podatki o številu 
tovrstnih zahtevkov na Upravni enoti Žalec kažejo, da 
je tovrstna legalizacija za lastnike objektov izredno 
zanimiva prav iz razloga, ker hkrati z gradbenim pridobijo 
tudi uporabno dovoljenje. 

Postopek legalizacije neskladnih objektov zunaj okvirov 
dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja ali 
legalizacije nelegalnih objektov je zahteven, kljub temu 
da je za izdajo gradbenega oz. uporabnega dovoljenja 
potrebna bistveno manj obsežna dokumentacija. S tem 
postopkom pa ni mogoče legalizirati objektov, ki so bili 
zgrajeni po 30. aprilu 2004, če gre za objekt z vplivi na 
okolje ali objekt, za katerega je potrebna obvezna presoja 
sprejemljivosti. 

Še vedno pa gradbena zakonodaja ohranja tudi možnost 
legalizacije objektov, ki so vzpostavljali domnevo 
pridobljenega uporabnega dovoljenja za objekte, zgrajene 
pred 31. 12. 1967. Zagotovo  je to najenostavnejša vrsta 
legalizacije, s katero lahko lastniki tovrstnih stavb hkrati 
pridobijo tako gradbeno kot uporabno dovoljenje, ob 
pogoju, da le-te vse do danes niso bile spremenjene (npr. 
rekonstruirane, prizidane, nadzidane ipd.), kar je v praksi 
redkost. Enako velja za vse enostanovanjske stavbe, ki 
so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so 
bile v uporabi na dan 1. 1. 2003, seveda ob pogoju, da je 
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gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem. 

Kot izhaja iz zgoraj zapisanega, gradbena zakonodaja 
investitorjem oz. lastnikom objektov, razen obveznosti 
redne pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte, 
dokončane po 1. 6. 2018, omogoča različne možnosti 
pridobitve uporabnega dovoljenja pod ugodnejšimi pogoji 
za tiste objekte, ki so bili končani pred tem datumom. 
Da se izognemo slabi volji lastnikom nepremičnin, ki  
nimajo urejene gradbene dokumentacije, svetujemo, da 
si na Upravni enoti Žalec pridobijo ustrezno dovoljenje za 
dokončan objekt. Sam postopek pridobitve uporabnega 

dovoljenja je lahko za investitorja precej enostaven. Čas 
od vložitve zahteve do izdaje dovoljenja je namreč v celoti 
odvisen od kakovosti in popolnosti priložene projektne 
dokumentacije in dokazila o zanesljivosti objekta. 

 Simona Stanter, načelnica UE Žalec

Dan fetalnega alkoholnega sindroma (FAS) vsako 
leto zaznamujemo 9. septembra ob 9.09 (9 minut 
čez 9. uro 9. dne v 9. mesecu v letu), kar simbolizira 
devet mesecev nosečnosti, ko alkohol ogroža razvoj 
in rast še nerojenega otroka. Ključno sporočilo NIJZ 
ob letošnjem dnevu FAS je, da na zdravje otroka ne 
vpliva samo materino pitje alkohola pred otrokovim 
rojstvom, temveč tudi očetovo.

Pitje alkohola med nosečnostjo je znan dejavnik tvega-
nja za motnje v razvoju otroka, pred in po njegovem 
rojstvu. Pitje alkohola med nosečnostjo lahko pri-
vede do številnih negativnih posledic, kot so npr. 
spontani splav, odmrtje ploda, prezgodnji porod ali 
rojstvo otroka s spektrom fetalnih alkoholnih motenj 
(FASD). Odgovornost glede pitja alkohola pred 
zanositvijo in med nosečnostjo se na splošno pripi-
suje bodočim materam. Toda v novejših raziskavah 
opozarjajo, da na zdravje potomcev in celo nasled-
njih generacij potomcev vplivajo tudi očetove pivske 
navade. Zato je najvarneje, da se bodoča starša izogi-
bata pitju alkohola že v času načrtovanja nosečnosti. 

Kaj je FASD? 

FASD – spekter fetalnih alkoholnih motenj je skup-
no ime za različne prirojene telesne, duševne, vedenj-
ske motnje in/ali učne težave, povezane z izpostav-
ljenostjo otroka alkoholu pred rojstvom. Alkohol 
škodljivo vpliva na razvoj in rast zarodka/ploda in 
lahko povzroči nepopravljive, trajne (doživljenjske) 
poškodbe pri še nerojenem otroku. Od mnogih dru-
gih razvojnih motenj se FASD loči po tem, da ga la-
hko zanesljivo, 100 %, preprečimo, saj se pitju alko-
hola lahko izognemo. FAS je najtežja in najbolj vidno 
prepoznavna oblika FASD, ki ga označujejo tri glavne 
značilnosti: zastoj rasti (pred in po rojstvu), značilne 
poteze obraza ter prizadetost osrednjega živčevja. 

V nosečnosti nobena alkoholna pijača in nobena ko-
ličina alkohola ni varna 
V mednarodnih smernicah bodočim materam svetu-
jejo, naj ne pijejo alkohola že v času, ko načrtujejo 
otroka in skozi celotno nosečnost, pa tudi v času do-
jenja. »Alkohol škodljivo vpliva na razvoj otroka že od 
samega začetka. V nosečnosti zato ni varnega obdobja 
za pitje alkohola, ni varne alkoholne pijače in ni var-
ne količine alkohola. Mnogi sicer menijo, da je v času 
nosečnosti dobro spiti kozarec rdečega vina, a to ne 
drži. Ravno nasprotno, alkohol je tudi toksičen, rako-
tvoren in dolgoročno povzroča slabokrvnost,« je pove-
dala mag. Marjetka Hovnik Keršmanc z Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
Tudi očetovo pitje alkohola vpliva na otrokovo 
zdravje 
Očetovo pitje alkohola ima večplasten vpliv, in sicer:  
na partneričino pitje alkohola med nosečnostjo, na 
njeno in njegovo zdravje, na izide nosečnosti in na 
zdravje otroka ter tudi na življenje otroka po rojstvu. 
V raziskavah ugotavljajo, da na odločitev ženske glede 
pitja alkohola v nosečnosti pogosto vpliva okolica, še 
zlasti njen partner. Verjetnost, da bo nosečnica pila 
alkohol, je večja, če pije tudi njen partner, pri čemer 
je pitje bolj razširjeno med tistimi nosečnicami, ka-
terih partnerji pijejo alkohol pogosto ali v večjih ko-
ličinah. Ženske, katerih partnerji ne pijejo alkohola, 
pogosteje abstinirajo skozi celo nosečnost. 
Za zdravje še nerojenega otroka in tudi naslednjih ge-
neracij potomcev je pomemben zdrav življenjski 
slog tako bodoče mame kot očeta že pred zanosit-
vijo, kar vključuje tudi odnos do alkohola. Dosedan-
ja spoznanja glede očetovega pitja alkohola pred 
zanositvijo kažejo, da alkohol vpliva na moški repro-
duktivni sistem ter povzroča spremembe semenčic 
(npr. manjše število semenčic, nepravilna oblika, 

ŽE KO NAČRTUJETA OTROKA, RECITA ALKOHOLU NE OBA, 
BODOČI OČE IN BODOČA MAMA
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studiodfg@e-plus.si  m: 041959220    

E-PLUS Darja Kos s.p., Vransko 66A,
Vransko      fb.com/fotograf.poroke

FOTOKNJIGA  

za vsako priložnost

Sedaj je pravi čas, da poskrbite za vaše dopustniške 
fotografije

ź prihranimo vam čas in pregledno uredimo foto knjigo,
ź vaši nepozabni dogodki bodo ostali shranjeni za vedno,
ź s foto knjigo se boste vrnili nazaj v času in obujali vse 

doživete zabavne trenutke.

Foto knjiga je odlična priložnost za zbiranje lepih spominov na 
enem mestu, saj bodo tako nepozabni dogodki shranjeni za 

vedno. Ne čakajte več! Poskrbite za obstoj vaših 
neprecenljivih spominov. 

Na izbiro so vam: RAZLIČNE DIMENZIJE, POLJUBEN OBSEG 
STRANI, DIGITALNI TISK ALI FOTO PAPIR, MEHKA ALI TRDA 

VEZAVA, MEHKE ALI TRDE PLATNICE...

PODARITE SEBI ALI DRUGIM ČUDOVITE 
SPOMINE ZBRANE V FOTOKNJIGI

slabša sposobnost prodiranja v žensko jajčece) in 
vpliva na plodnost, izide nosečnosti (spontani spla-
vi, mrtvorojenost, razvoj zarodka) ter zdravje otro-
ka. Študija, v kateri so primerjali skupino žensk, 
katerih partnerji so pili alkoholne pijače, s sku-
pino žensk, katerih partnerji pred zanositvijo niso 
pili alkoholnih pijač, je pokazala, da so bile ženske, 
katerih partnerji so na teden popili 10 ali več alko-
holnih pijač, 2- do 5-krat bolj ogrožene za spontani 
splav v primerjavi s kontrolno skupino. Pitje alkohola 
pri bodočem očetu pred zanositvijo lahko zaradi ge-
netskih sprememb po-veča ranljivost zarodka na ško-
dljive vplive materinega pitja alkohola med nosečnos-
tjo, lahko pa povzroči tudi epigenetske spremembe, 
ki vplivajo na izražanje genov, pomembnih za razvoj 
ploda (vklapljanje oz. izklapljanje genov v moleku-
li DNK) in jih otrok podeduje od očeta. Vse to lahko 
vodi do razvojnih motenj, podobnih FASD. 
Očetovo (in materino) škodljivo pitje alkohola pa 
vpliva tudi na kakovost življenja otroka po rojstvu. 
Raziskovalci so ugotovili, da se očetje in matere, ki 
škodljivo pijejo alkohol, manj pogovarjajo s svojimi 
otroki, z njimi manj sodelujejo v skupnih aktivnostih 
ter izražajo več negativnih čustev. 

Na odnos družbe do pitja alkohola v času nosečnosti 
vplivamo vsi 
Odločitev glede pitja alkohola pred zanositvijo in med 
nosečnostjo ni izključna odgovornost ženske. Da se 
bo rodil zdrav otrok, se je o tej temi treba pogovarja-
ti tudi z moškimi. »Pomembno je, da partnerji spodbu-
jajo in podpirajo partnerko in se ji pridružijo pri skupni 
odločitvi, da ne pijeta alkohola že takrat, ko načrtujeta 
nosečnost in nato skozi celo nosečnost (in tudi takrat, 
ko doji otroka), v nasprotnem primeru lahko škodijo 
zdravju in dobremu počutju svojega še nerojenega 
otroka. Pomembno je, da odločitev bodočih staršev, 
da v času nosečnosti ne bosta pila alkohola, podprejo 
in spoštujejo tudi njihovi bližnji,« je povedala dr. Maja 
Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za 
zmanjševanje alkoholu izpostavljenih nosečnosti in 
FASD je pomembno osveščanje in sodelovanje ce-
lotne skupnosti.   
Več o odgovornem odnosu do pitja alkohola in virih 
pomoči najdete na: 
• spletni strani projekta SOPA – Skupaj za odgovo-

ren odnos do pitja alkohola  
• portalu MOSA – Mobilizacija skupnosti za odgo-

vornejši odnos do alkohola
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- slikopleskarstvo
- barvanje fasad
- polaganje tapet
- dekorativne tehnike
- izdelava epoksi premazov

- sanacija plesni
- barvanje ograj in opažev
- sodni izvedenec in
 cenilec za področje
 slikopleskarstva

e-pošta: boris.zazijal@triera.net

Boris Zazijal s.p.
Ul. Savinjske čete 6, 3310 Žalec
gsm: 041-737-478

Zadruga Dobrote, z. b. o. obvešča, da jim trenutna ekonomska situacija ne dopušča kvalitetnega in 
sprotnega opravljanja storitve praznjenja zabojnikov za rabljen gospodinjski tekstil, zato jih bodo začasno 

umaknili. Ker so bili zabojniki med občani zelo pozitivno sprejeti, pravijo, da bodo naredili vse, kar bodo 
lahko, da jih bodo čim prej postavili nazaj.

Občani Občine Vransko lahko rabljen gospodinjski tekstil, ob sredah in sobotah, še vedno odložite v zbir-
nem centru v Čepljah.

Občinska uprava

ZAČASEN UMIK ZABOJNIKOV ZA RABLJEN TEKSTIL
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Vonj cvetoče lipe je eden izmed najlepših. Spominja na 
prve poletne dni, ko po naši krajini zadišijo lipe in lipovci. 
Skoraj ni vasi v Sloveniji, kjer se na vaškem trgu ne bohoti 
vsaj ena lipa, simbol slovenstva. S svojo mogočno krošnjo 
daje odlično senco, v času cvetenja pa nudi prijeten vonj 
in pašo čebelam. 

  

LIPA V SIMBOLIKI 

Že v antiki je starim Grkom in Rimljanom lipa simbolizirala 
prijateljstvo ter nežno zvesto ljubezen. Zakaj tudi ne, že 
sami listi lipe so srčaste oblike! Tudi v slovensko zavest 
je simbolni pomen lipe močno zasidran. Povezana je z 
različnimi običaji, šegami in navadami ter vaškim družab-
nim in političnim življenjem. Lipa je bila spoštovano drevo 
med kmeti, meščani in plemiči. Pod senčnimi krošnjami 
lip so bile pogosto kamnite mize in klopi priljubljena zbi-
rališča vaških veljakov in vaške srenje nasploh. Tam so se 
zbirali, kramljali, tam se je jedlo, pilo, počivalo, igralo in ve-
selilo. Tudi danes nas lahko lipa simbolično poveže v ključ-
nih trenutkih. Tradicija sajenja lip se ohranja še danes, ne 
nazadnje tudi ob obiskih tujih državnikov, ki pogosto kje 
posadijo kakšno spominsko lipo. 

Na dan razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije so 
lipo zasadili na Trgu republike pred slovenskim parlamen-
tom. Samostojnost Slovenije pa zaznamujejo tudi številne 
druge lipe, ki so bile takrat zasajene na vseh koncih Slo-
venije. Tudi ob protokolarnem središču na Brdu pri Kran-
ju so člani vlade zasadili lipe. Najstarejše naj bi bile zasa-
jene že v času turških vpadov, na krajih, kjer so bili Turki 
premagani ali od koder so bili pregnani. Od lipovih dre-
voredov je najznamenitejši drevored »Napoleonove lipe« 
pred Logatcem ob državni cesti, ki je bila nekdaj glavna 
prometnica med Ljubljano in Trstom. 

Lipo lahko zasadimo tudi ob rojstvu otroka. Lipa, ki raste 
skupaj z otrokom, je dragocen spomin na začetek nove-
ga življenja in predstavlja pomemben korak k sožitju med 
človekom in naravo. 

  

LIPOV MED 

V Sloveniji prevladujeta dve 
vrsti lip, lipa in lipovec. Lipa 
cveti junija ali na začetku 
julija, lipovec cveti dva ted-
na pozneje. Čebele na njih 
naberejo sladko medičino 
ali mano in nam proizvede-
jo lipov med, iz posušenega 
cvetja pa si lahko pripravimo 
tudi okusen lipov čaj. 

Lipov med je svetlo rumene 
barve z zelenim odtenkom. 

Ima svež vonj po lipovem cvetju, mentolu, limonini lupini. 
Lahko je nektarnega ali maninega izvora, zato ima značil-
nosti obeh. V primeru nektarnega izvora hitro kristalizira, 
sicer nekoliko počasneje. Ker ni presladek in ima značilno 
osvežilno aromo, ga uporabimo tudi v kulinariki. 

Kot nasvet in namig za odlično kosilo: 

Marinirano pečeni piščančji fileji z omako
in lipovim medom 

Za 4 osebe: 
700 g filejev piščanca 

Marinada: 
• 60 g lipovega medu 
• 30 ml olja 
• 30 ml vina ali sadnega soka (malinovega) 
• stolčene ali grobo sesekljane brinove jagode, timijan, 

poper 

 »Steljica za pečenje« in nato priprava omake: 
•  30 ml olja 
• 30 g šalotke 
• 50 g korenja 
• 40 g korenine peteršilja 
• 80 g jabolk 
• 1 strok česna 
• 200 ml fonda/osnove 
Začimbe: list lovorja, rožmarin, sol  

•  Za marinado zmešamo med, olje in začimbe. 
Premažemo fileje piščanca in jih v hladilniku v 
pokriti posodi mariniramo nekaj ur (brez soli). 

• V pekač zložimo očiščeno, olupljeno in drobno 
narezano šalotko, korenje, korenino peteršilja, ja-
bolko, česen in začimbe ter fond. 

• Na to pripravljeno »steljico« položimo marinirane 
piščančje fileje, ki smo jih posolili. 

• Polijemo s segretim oljem. 
• V pečici pečemo pol ure pri 180–200 °C. 
• Prestavimo na toplo in tik pred serviranjem na-

režemo na manjše rezine. 

Omako pripravimo tako, da vse sestavine, na katerih so se 
spekli fileji piščanca, zmešamo, dodamo med in po okusu 
sok limone. 

Več receptov z lipovim medom najdete na: http://www.
czs.si/Admin/load.php?sif_ob=19&sif_file=objave_pod-
robno&sif_parent=10300 

 mag. Andreja Kandolf Borovšak, 
 svetovalna služba v čebelarstvu,

 Čebelarska zveza Slovenije 

LIPA IN LIPOV MED



35

PRIREDITVE V OBČINI TABOR

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

 9. 10. 2019
18.00-20.00

Predavanje pranoterapevta
Tomislava Brumca

LEKARNA V NAS, 2. del

sejna soba 
ObčineTabor

Damijana Lukman
(031 328 990)

12. 10. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
 Kapla 16

Steyr klub
Savinjske doline

(041 620 270)

13. 10. 2019
8.00-11.00 PREGLED GASILNIH APARATOV Gasilski dom PGD Loke PGD Loke

(041 388 934)

29. 10. 2019
18.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

 (03 712 12 52)

Napovednik dogodkov -  OKTOBER 2019

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

3. 10. 2019
16.00

Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma 
upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn

KO SPREGOVORI SRCE, 
ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE

avla Doma II. slovenskega tabora
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

(03 712 12 52, 
03 703 12 80)

4. 10. 2019 Začetek bralnega projekta
MALI SAVINJČANI BEREMO 2019/20 Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

5. 10. 2019
11.00 OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE NA ČRETI Čreta KOZB Vransko

5. 10. 2019
12.00-17.00 110 LET AMZS AMZS Center varne vožnje AMZS, d. d.

5. 10. 2019
19.30

12. LETNI KONCERT 
FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO Kulturni dom Vransko Folklorno društvo Vransko

(041 270 546)

11. 10. 2019
14.00 KOSTANJEV PIKNIK prostori Društva upokojencev 

Vransko
Društvo upokojencev Vransko

(03 5725 227)

12. 10. 2019 
10.00

Otroški abonma in izven
GUSARSKI ZAKLAD Kulturni dom Vransko

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

15. 10. 2019
10.00 BRALNA URA S FRANCIJEM KRALJEM Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

17. 10. 2019
18.00

Okrogla miza z Majo Papič, JSKD   
KULTURA, ZAVIHAJVA ROKAVE! Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko in 
OI JSKD Žalec
(031 210 298)

18. 10. 2019
20.00

Veliki koncert Kvatropirci  & Klapa Kampanel
ŽELIM Športna dvorana Vransko 

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 
031 210 298)

19. 10. 2019
8.00-12.00 DROBTINICA 2019 pred trgovino Jager OO RK Vransko in OŠ Vransko-Tabor

(031 521 726)

19. 10. 2019
19.30

Gledališki abonma in izven 
MOŽA JE ZATAJILA Kulturni dom Vransko

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

22. 10. 2019
18.00 

ČAROVNIŠKA PRAVLJIČNA URA S 
POUSTVARJANJEM Z IRENO IN NINO Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

24. 10. 2019
18.00

Odprtje razstave Aca Markoviča
50 LET MOJEGA USTVARJANJA Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

31. 10. 2019
11.00

KOMEMORACIJA OB 
DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomeniku padlih borcev
na Gorici

Občina Vransko
(03 703 28 00)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
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ŽELIMVeliki koncert

Kvatropirci & Klapa Kampanel

ŠPORTNA DVORANA VRANSKO
petek, 18. oktober 2019, 20.00

Vstopnice: mojekarte.si, eventim. si, ZKTŠ Vransko


