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Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Akelei, d. o. o.
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, Občinska 
knjižnica Vransko, PD Vransko, ŠD Papagaji, PGD Prekopa-Čeplje-
Stopnik, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Darko Naraglav

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

Naslednja številka izide 31. 3. 2020.

Prispevke zbiramo do 15. 3. 2020 preko platforme MojaObcina.si.

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in 
popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2700 znakov, daljše prispevke 

krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma 
podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na 

katero lahko preverimo njegovo identiteto.

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

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

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

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega oglaševanja.

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

Hvala za razumevanje.
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V svojem poslanskem vprašanju ministrici za delo na janu-
arski seji državnega zbora sem izpostavil sistemsko napako 
zadnje novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju, ki je imela sicer pravi cilj, in sicer povišanje odmernih 
odstotkov in posledično pokojnin. »A žal ste povišali pokoj-
nine samo za tiste, ki se bodo upokojili po uveljavitvi zako-
na. Pa tudi to povišanje se bo uveljavljalo počasi, postopoma 
šest let. Še posebej so zadnji dve leti v neenakem položaju 
moški. Poleg tega pa bodo v neenakem položaju in prikraj-
šani tudi tisti moški, ki se bodo upokojili v času šestletnega 
prehodnega obdobja,« sem dejal ministrici.
Vprašal sem jo, kaj bo storila, da se odpravi prikrajšanost in 
krivica vsem omenjenim uživalcem starostnih, invalidskih in 
vdovskih pokojnin. Sam sem namreč mnenja, da je pokojnin-
ski sistem pri nas popolnoma zgrešen. »Naši državljani so 
celo življenje trdo garali in delali, imajo pa sramotno nizke 
pokojnine, kar je narobe. Socialna pomoč nekoga, ki ni delal, 
je večja kot pokojnina nekoga, ki je 30 let delal, kar je zelo 
narobe. Z usklajevanjem pokojnin se razlike med upokojenci 

samo še povečujejo. Tisti, ki imajo že sedaj visoke pokojnine, 
dobijo veliko večje zneske kot pa tisti z nizkimi pokojninami, 
kar je zelo narobe. Pri rekordnem proračunu – preko 10 mili-
jard - upokojencem povečujemo pokojnine za 3 evre. Social-
no podporo pa ste v zadnjem letu povečali za skoraj 30 evrov, 
kar je spet zelo narobe. In tisto, kar je najbolj narobe: ustvar-
jajo se razlike med upokojenci! Današnji upokojenec prejema 
manjšo pokojnino, kot jo bo prejel bodoči upokojenec čez 6 
let,« sem pojasnil ministrici ter za konec dodal še vprašanje, 
ki si ga moramo zastaviti vsi: »Kakšna pa bo prihodnost naših 
mlajših državljanov, ki pri 30 letih nimajo enega dneva delov-
ne dobe? Kakšne bodo njihove pokojnine?«
Ministrica mag. Ksenija Klampfer je v odgovoru dejala, da so 
bile vse rešitve pripravljene premišljeno, usklajeno med so-
cialnimi partnerji ter oblikovane na način, ki ne bo poslab-
šal finančne vzdržnosti pokojninske blagajne do te mere, da 
bi bilo navsezadnje ogroženo izplačevanje pravic iz sistema 
tako sedanjih kot tudi prihodnjih upravičencev. Izpostavila je, 
da se posamezniki praviloma upokojujejo v skladu s pravili, ki 
so veljali na dan upokojevanja, kar pomeni, da se tako pogoji 
za upokojitev kot tudi sama višina pokojnine določijo po pra-
vilih, ki veljajo v času nastanka zavarovalnega rizika. Pokoj-
ninski sistem pa je dolgoročen sistem, ki se mora prilagajati 
družbenoekonomskim okoliščinam.
Za moške, ki so se upokojili v preteklih dveh letih z odmernimi 
odstotki v višini 57,25, je dejala, da so bili deležni – in bodo 
tudi v prihodnje, če bo do njih prišlo – izrednih uskladitev v 
zadnjih letih, čeprav niso nosili bremena neusklajevanja po-
kojnin v letih 2012–2016, tako imenovanih varčevalnih ukre-
pov, pa se jim kljub temu izredno usklajujejo pokojnine. Na 
ministrstvu imajo tudi pripravljeno analizo uživalcev pokojnin 
in višine njihovih pokojnin, pri čemer bo mogoče primerjati 
vplive zakonodaje na višino odmerjenih pokojnin.
Odgovor žal potrjuje mojo domnevo, da sedanje ministrstvo 
nima namena sistemsko odpraviti krivic in prikrajšanosti. Ne-
davni predlog amandmajev NSi pa so tudi zavrnili.

Aleksander Reberšek

Razlike med upokojenci so nepravične

Ko sem kandidirala za svetnico Prekope, sem obljubila, da sejnine namenim ob zmagi gasilcem Prekope. Moja želja je bila, 
da skupaj z Vami, ki ste se pripravljeni po svojih močeh za skupnost žrtvovati, kupimo nov gasilski avto. Vem, da možnosti so 
bile in so odprte, toda organizirati in potruditi se moramo tudi sami. Ker se ne dogaja ničesar, kar bi vlivalo upanje po tem 
vprašanju, sem denar, 2.714,12 evra, v četrtek, 16. 1. 2020, nakazala društvu. Zahvaljujem se gospodoma Janezu Lenclju in 
Aleksandru Reberšku, ker kljub temu da sem bila druga najmočnejša po glasovih na volitvah, nisem dobila niti enega resorja. 
Temu primeren je tudi izkupiček sejnin in moje razočaranje. Moja želja pa je, da se več naredi za prebivalce našega kraja, da 
se jih opazi in poveže s kakšnim družabnim dogodkom. To znamo in zmoremo.
Iskrena hvala za Vaš dragocen glas in zaupanje, ki ste mi ga namenili.
 
Anica Jagodič 

Spoštovani prebivalci Vindije in Prekope!

Pisma bralcev / Beseda poslanca  
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Pust

Oblast na Vranskem so prevzeli generali Vranarji
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Pust

Na Vranskem so tudi letos v pustnem času vladali Vranski 
generali Vranarji, ki so oblast prevzeli v nedeljo pred karne-
valom. Generali so morali v tednu vladanja opraviti številne 
službene poti, na katerih so prodajali vinjete, saj je bil glavni 
namen napolniti občinsko blagajno. Obiskali so župane in so-
delavce spodnjesavinjskih občin, podjetnike, gostinske loka-
le ... Poslovno darilo ob obisku so bili krofi. Na pustni petek 
so počivali, da so nabrali moči za osrednji dogodek - sobotni 
karneval -, ki je točno ob 14.01.03 krenil na pot. Najprej so se 
v sprevodu predstavili otroci Vrtca in OŠ Vransko-Tabor, ki so 
se našemili v šolske pripomočke.

Na čelu povorke so bili generali Vranarji s spremstvom, ki so 
po ritmih pihalnega orkestra prijezdili do osrednjega prizori-
šča, kjer je maske čakala pustna komisija pod taktirko mode-
ratorja Francija Podbrežnika. 

V karnevalskem sprevodu se je predstavilo šestnajst mask, 
posameznih ali skupinskih. Maske so bile izvirne in domisel-
ne. Zmagali so POLŽKI, ki so na Vransko prilezli iz Motnika. 

Na drugo mesto je priplesala PLESNA ŠOLA VRANSKO-TA-
BOR. VRANSKE TROFEJE so padle na tretje mesto. Nato so 
si sledili po vrstnem redu: LOČICALAND, SREDNJEVEŠKA 
GRAJSKA GOSPODA Z GRADU HELLENSTEIN, MOTNIKLAND, 
AVTOMOBILČKI, DONALD, MELANIJA IN SPREMSTVO, POJO-
ČE NUNE, SREDNJI VEK, STRIČEK VIR, FRANC SUŠNIK, RA-
CMANA, ŠTIRJE VAMPIRJI IZ TRANSILVANIJE, SERPENTINŠEK 
– ŠAREC, CAJA. 

Povorko so tradicionalno z nastopom zaključili kurenti. Tudi 
letos si je karneval ogledalo ogromno obiskovalcev.

Vse maske so bile nagrajene – sponzorjem, ki so prispevali 
nagrade, in posameznikom, ki so podprli generale ali kako 
drugače pomagali pri izvedbi Vranskega pustnega karnevala 
–, se generali Vranarji, Občina Vransko in ZKTŠ Vransko lepo 
zahvaljujejo in kličejo na svidenje do naslednjega leta.

Pustna vrana

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL 2020
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Pust
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Pust
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V dvorani in avli Doma II. slovenske-
ga tabora v Žalcu je bilo v soboto, 15. 
februarja, praznovanje 50-letnice Me-
dobčinskega društva invalidov Žalec, 
ki vključuje invalide in podporne člane 
društva iz vseh šestih spodnjesavinj-
skih občin.

Jubilejne slovesnosti so se poleg član-
stva in ostalih udeležencev udeležili žu-
pani in predstavniki vseh občin in šte-
vilni gostje iz sosednjih medobčinskih 
zvez iz celjske regije na čelu s predse-
dnikom  Zveze delovnih invalidov Slove-
nije Dragom Novakom in poslancem DZ 
RS Aleksandrom Reberškom. 
Poleg prijetne slovesnosti, ki sta jo bo-
gatila pesem in glasba, je jubileju dala 
svoj pečat še priložnostna razstava 
ustvarjalnih članov društva  in jubilejni 
bilten, ki predstavlja 50-letno prehoje-
no pot in vrednote, ki so temelj delova-
nja MDI Žalec v vsej polstoletni zgodovi-
ni društva. Aktualni predsednik  Janez 
Meglič društvo vodi že 17 let. V društvu  
trenutno deluje 73 prostovoljcev, ki le-
tno opravijo okrog 25 tisoč delovnih ur. 
Vsem  prostovoljcem, ki v društvu delu-
jejo najmanj 6 let, so bile ob tej prilož-

nosti tudi podeljene zahvale in priznanja 
MDI Žalec, enako so ta priznanja prejeli 
predstavniki vseh šestih občin (župani 
in podžupani) in predstavniki sosednjih 
medobčinskih društev invalidov. Skup-
no je bilo podeljeno kar 79 priznanj. 
Posebno priznanje pa je za 50-letnico 
delovanja prejelo tudi MDI Žalec. 
Med podeljevanjem posameznih sklo-
pov priznanj so prireditev bogatili kitar-

ski sestav  GŠ Risto Savin Žalec, Vokalno 
instrumentalni sestav Prijatelji 6 Še in 
Savinjski kvintet. Slovesno praznovanje 
pa se je po uradnem delu nadaljevalo 
v avli dvorane  s prijetnim druženjem 
in ogledom razstavljenih eksponatov 
društvenih ustvarjalcev. Jubilejno slo-
vesnost je povezovala Jolanda Železnik.
 
T. T.

Člani Trškega odbora Vransko (Monika Marn, Tilen Šmigoc, 
Danijel Granda, Roman Lazar, Lea Pavrič) smo se od imeno-
vanja ( junija 2019) do konca leta 2019 sestali dvakrat. Obrav-
navali smo vprašanja krajanov, ki smo jih v odgovor posre-
dovali županu Francu Sušniku. Vprašanja z odgovori smo na 
drugem sestanku ponovno obravnavali, jim dodali svoje ko-
mentarje ter jih nato v dveh delih objavili na spletnem porta-
lu Moja Občina in v Občinskem informatorju. 
Na pobudo krajanov smo obravnavali problematiko lastni-
kov psov, ki na sprehodih ne počistijo za svojimi živalmi. V 
zvezi s tem smo se posvetovali z Zavodom za zaščito in dob-
robit živali Muri ter Občinskemu svetu posredovali pobudo 
za namestitev dodatnih pasjih stranišč oziroma kombiniranih 
košev za smeti, na lokacijah, kjer krajani najpogosteje spre-
hajajo hišne ljubljenčke. Občina Vransko je naši pobudi delno 
ugodila in tako naročila dva dodatna namenska koša za pasje 
iztrebke z vrečkami. 
Razpravljali smo tudi o problematiki poplavljanja v trgu Vran-
sko ter o prednostih in slabostih parkirišč skozi trg Vransko. 
Občinskemu svetu smo predlagali pobudo za ureditev ob-
močja umirjenega prometa na cesti cerkev–Zavod sv. Rafa-

ela. Na Javni zavod Vrtec Vransko smo naslovili vprašanje, 
ali obstaja možnost, da bi bilo vrtčevsko igrišče staršem in 
mlajšim otrokom dostopno tudi v času, ko vrtec ne obratuje. 
V odgovoru so nam predstavili pomisleke in vprašanja, ki bi 
jih bilo potrebno v tej zvezi rešiti, a nam hkrati sporočili, da 
so pripravljeni na dialog.  
 
Trški odbor Vransko 

50 let Medobčinskega društva invalidov Žalec

Aktivnosti Trškega odbora Vransko v letu 2019

Zgodilo se je
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Na Vranskem smo kulturni praznik zaznamovali v četrtek s skupino Sekstakord, ki je odlično povezala Prešernove verze in 
glasbo. Slavnostna govornica Nataša Juhart, podžupanja Občine Vransko,  je zbrane opomnila na bogastvo kulturnih dobrin 
naše občine, Danica Dolar pa je vse niti večera povezala v lepo zaokroženo celoto.
 
TG

France Prešeren in Sekstakord

Zgodilo se je

V sejni sobi Občine Vransko je v torek, 18. 2. 2020, s pri-
četkom ob 20. uri potekala 9. redna seja Občinskega sveta 
Občine Vransko v tem mandatu, na kateri je občinski svet:
• pregledal sklepe in potrdil zapisnika 8. redne seje z dne 

10. 12. 2019 in 2. izredne seje z dne 19. 12. 2019;
• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

Brigite Gosak, Sonje Cencelj, Kristine Bogataj, Jožeta 
Matka, Brede Čvan, Adrijane Ferme, Danila Štanteta, 
Nataše Juhart in Petra Reberška;

• sprejel Obvezno razlago četrtega odstavka poglavja 
2.5.6 4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko;

• sprejel sklep o spremembi Načrta razvojnih progra-
mov 2020–2023 in sklep o zadolžitvi v proračunu RS za 
razpoložljiva povratna (kreditna) sredstva po 23. členu 
Zakona o financiranju občin za investicijski projekt Re-
konstrukcija JP 916101 Ropasija;

• potrdil dopolnitev sistemizacije za delovno mesto 
VZGOJITELJ v OŠ Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko, za 
šolsko leto 2019/20;

• sprejel sklep, da se za sofinanciranje pri obnovi glav-
nega Marijinega oltarja na Čreti iz proračuna Občine 
Vransko za leto 2021 nameni 5000 €.

 
Zvočni posnetek seje je objavljen na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si.
 
Občinska uprava

9. redna seja občinskega sveta



10 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Dogodki:
V petek, 24. januarja 2020, se je v Braslovčah pričel tečaj za 
gasilca pripravnika. Prijavljenih je 30 tečajnikov iz PGD An-
draž nad Polzelo, Braslovče, Kapla-Pondor, Ložnica pri Žalcu, 
Parižlje-Topovlje, Prekopa-Čeplje-Stopnik, Velika Pirešica. 
V nedeljo, 2. februarja 2020, je v gasilskem domu PGD Pol-
zela, PGD Polzela potekal strokovni posvet mentorjev mladi-
ne GZ Žalec. Udeležilo se ga je preko 40 mentorjev mladine. 
Na posvetu je poleg ostalega Oskar Neuvirt, član komisije 
za preventivo GZ Slovenije, predstavil zanimivo temo Velike 
zgodbe na malem odru, kjer je podal veliko možnosti za zani-
mivo preživljanje časa z mladimi gasilci.

Vetrolom, ki je v začetku februarja prizadel večino Slovenije, 
ni prizanesel naši dolini. Gasilci gasilskih društev v Gasilski 
zvezi Žalec so bili v ponedeljek, 10. 2. 2020, zjutraj že od zgo-
dnjih ur na terenu in skozi ves dan vse do večera so odpravili 
precej posledic, ki jih je močan veter povzročil. Najbolj pri-
zadeto je bilo območje Liboj, Zabukovice ter Griž, kjer je bilo 
neprevoznih več cest ter odkritih veliko stanovanjskih hiš. 
Gasilci 11 gasilskih društev z območja Gasilske zveze Žalec so 
s cest na območju doline ta dan odstranili preko 10 dreves in 
pomagali pri sanaciji 20 objektov, ki jim je veter odkril strehe. 
Nekaj aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic močnega 
vetra pa so gasilci opravili tudi v torek.

V soboto, 15. februarja 2020, je v prostorih Kulturnega doma 
Štore potekal regijski posvet za članice savinjsko-šaleške in 
celjske regije.  Posveta se je udeležilo 130 članic, med njimi 
preko 20 iz naše Zveze. Aktualnosti v gasilski organizaciji je 
predstavil predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik, gašenje 
fotovoltaike Vasja Krenker,  o kemiji v gasilstvu pa je predaval 
Leon Žaberl. Po posvetu so si članice ogledale Poklicno ga-
silsko enoto Celje.

 

Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 50 intervencij, ki so skupno trajale 57 ur in 30 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 6 ur in 5 minut, najkrajša pa 
le 10 minut. 
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 25 dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Braslovče in GPO Vransko so imeli pet 
intervenciji, GPO Polzela 12 intervencij, GPO Tabor pa so imeli 
eno intervencij.

Prispevek pripravil:
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Priloga k mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec :

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec med 15. janu-
arjem in 15. februarjem 2020 – IZPIS VULKAN (izsek za GPO 
Vransko)

 24. 1. 2020, GPO VRANSKO
Ob 15.34 je zagorela travnata površina v kraju Stopnik, GPO 
Vransko, Gasilska zveza Žalec. Posredovali so gasilci PGD 
Vransko, Prekopa, Tešova in Ločica pri Vranskem, ki so požar 
pogasili.
 
4. 2. 2020, GPO VRANSKO
Ob 10.30 so gasilci PGD Vransko, Ločica pri Vranskem, Tešo-
va in Prekopa-Čeplje-Stopnik v naselju Ločica pri Vranskem, 
GPO Vransko, odstranili podrta drevesa s cestišča.
 
4. 2. 2020, GPO VRANSKO
Ob 11.00 so gasilci PGD Vransko v naselju Brode, GPO Vran-
sko, odstranili podrta drevesa s cestišča.
 
8. 2. 2020, GPO VRANSKO
Ob 18.20 smo bili obveščeni o domnevnem požaru stano-
vanjskega objekta v kraju Ločica pri Vranskem, GPO Vransko, 
Gasilska zveza Žalec. Gasilci PGD Vransko, Ločica pri Vran-
skem, Tešova in Prekopa-Čeplje-Stopnik so na kraju ugotovili, 
da gre za kontrolirano kurjenje v naravi. Požara ni bilo.
 
10. 2. 2020, GPO VRANSKO
Gasilci PGD Vransko in Ločica pri Vranskem, GPO Vransko, 
Gasilska zveza Žalec, so zavarovali kraj ter pregledali objekt, 
saniranje zaradi močnega vetra ni bilo možno.

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. januarjem in 15. februarjem 2020

Zgodilo se je
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V torek, 21. januarja 2020, smo se v Občinski knjižnici Vransko v velikem številu zbrali na pravljični ustvarjalnici, ki smo jo 
naslovili Kako pa kaj živali pozimi.  Poslušali smo zgodbico o zimskih radostih veveričje družine, nato pa ugibali, katere ptice 
prezimijo pri nas in kako jim lahko pomagamo. Bili smo tudi zelo ustvarjalni … Izdelali smo ptičke, ki nas bodo v toplem za-
vetju našega doma opominjale, da nekdo zunaj morda čaka na našo pomoč.

Valerija Jerman

Po pravljici diši ... Kako pa kaj živali pozimi?

Zgodilo se je

Zelo kmalu naj bi bila vseljiva nova stanovanjska soseska 
Grofice na Vranskem, ki je začelo rasti pred letom in pol.
Podjetje Mejor Invest iz Ljubljane je zgradilo štiri osemstano-
vanjske vila bloke, ki čakajo le še uporabno dovoljenje. Kot 
so pojasnili, so okoli tretjino stanovanj že prodali, med kupci 
pa je kar nekaj mladih parov, ki so prej stanovanja najemali 
v Ljubljani in okolici. Običajno so to mladi, ki imajo korenine 
kje na Štajerskem, delajo pa v Ljubljani, dodajajo investitorji. 
Gradnjo soseske financira Gorenjska banka, ki kupcem sta-

novanj ponuja ugodne pogoje kreditiranja. 
Ime soseske so izbrali v čast celjskim grofom, so zapisali, 
tako vsaka večstanovanjska enota nosi ime ene od pomemb-
nih žensk celjske dinastije (Ana, Barbara, Elizabeta, Katarina, 
Margareta, Veronika in Zofija).
 
T. T.

Vila bloki Grofice na Vranskem
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ZKTŠ

sobota, 14. marec 2020, ob 19.30
 

Tamara Babič
8 ČRK, PRVA JE L

 
lirična pripoved s srečnim koncem

 
Gledališka skupina KUD Šempeter

8 ČRK, PRVA JE L
gledališki abonma in izven

sobota, 14. marec 2020, ob 10.00
 

Lucija Vidic
SROTE

 
igrana predstava za otroke od 3. leta starosti

 
Mladinska gledališka skupina KUD Kamot, Zasip

SROTE 
otroški abonma in izven
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Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Vransko

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

Pridružite se nam …
 
torek, 3. in 17. marec 2020, ob 10. uri v Našem domu: Bralno druženje s stanovalci doma
petek, 13. marec 2020, ob 18.30: AFRIKA, potopisno predavanje Tadeja Bolteta
torek, 17. marec 2020, ob 18. uri: Sapramiška, pravljična ura z Brino Krašovec

Vrtec v knjižnici

Pravljična ura s Poustvarjanjem

Jezikovna dejavnost v predšolskem ob-
dobju, ki je najpomembnejše obdobje 
za razvoj govora, vključuje široko polje 

sodelovanja in komunikacije z odrasli-
mi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom 
in spoznavanje slovenske otroške knji-
ževnosti. Otroci se v tem obdobju učijo 
izražati izkušnje, čustva, misli in razu-
meti sporočila drugih.
Vsako leto k temu pripomore tudi so-
delovanje Vrtca Vransko z Občinsko 
knjižnico Vransko. Vsaj dvakrat letno se 
vse skupine vrtca odpravimo na obisk v 
knjižnico, kjer nam gospa Valerija pre-
bere starosti primerno pravljico. Po 
pravljici imajo otroci na voljo polne po-

lice knjig, ki si jih lahko pogledajo in si 
jih v popoldanskem času skupaj s svo-
jimi starši tudi izposodijo. S knjižnico 
vrtec sodeluje tudi v projektu Mali Sa-
vinjčani beremo, ki otroke navdušuje za 
branje in izposojo knjig ter pripovedo-
vanje o pravljicah v vrtcu in doma. Ob 
tem se zahvaljujemo knjižničarki Valeriji 
za sodelovanje in si želimo, da bo tako 
potekalo tudi v bodoče.

Brigita Reberšek

Letos se gospa Zima ni kaj dosti mudila v naši deželi, zato se tudi Pustu ni potrebno 
truditi, da bi jo pregnal. A vedno ni bilo tako. Vsako leto so se v deželi zbrale čarov-
nice, zmaji, velikani, škratje in druga pravljična bitja ter s svojimi močmi pregnale 
Zimo in v deželo priklicale pomlad. 
Na pravljični uri smo si izdelali nekaj pustnih mask, a jih bomo za nekaj časa 
pospravili, da morda gospa Zima le pride. Šele ko se bomo naužili zimskih radosti, 
jih bomo potegnili na plano. Se nam boste pridružili?

ODRASLI:
Možina, J.: Slovenski razkol
Coben, H.: Neznanec
Hardt, H.: Predaja
Blackwood, L.: Zver klana Kincaid
Mayne, A.: Naravoslovec
Brezovar, S.: Osebnostne motnje v teoriji in praksi
Hieng, P.: Z vami bom na rajžo šel
Makarovič, S.: Luciferka
Holiday, R.: Ovira je pot
Vidmar, N.: Poslovna angleščina

MLADINA:
Malenica, A.: Babica in metuljček
Choux, N.: Moj božič; Moje male živali;
Moji letni časi
Kecir-L., E.: Izumi
Hanackova, P.: Vode sveta

DVD:
Kako ukrotiti svojega zmaja
Ledeno kraljestvo 2
Svet igrač 4

Iz knjižnice v vaš dom

Knjižne novosti

Knjižnična stran
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Literarni večer z Boštjanom 
Gorencem Pižamo

V sredo, 12. 2. 2020, se je v Kulturnem 
domu Vransko ponovno odvil tradici-
onalni literarni večer, tokrat na temo 
Naše pravice. To je bila tema tedna ot-
roka, na šoli pa smo razpisali literarni in 
likovni natečaj, ki je spodbujal otroke k 
razmišljanju in ustvarjanju o pravicah in 
seveda tudi dolžnostih.
Natečaj smo slovesno zaključili z lite-
rarnim večerom. Naš letošnji gost je 
bil pisatelj, prevajalec, komik, igralec, 
podkaster in izjemno prijeten sogo-
vornik Boštjan Gorenc Pižama. Pri li-
terarnem krožku smo se zelo veselili 
njegovega obiska in se zavzeto prip-
ravljali na veliki dogodek. Člani krožka 
so tudi letos imenitno izvedli program. 
Tokrat smo si ga zamislili kot častno 
razsodišče, ki sprejema pravice otrok. 
Pravičniki in pravičnice (Ajda Bogataj, 
Sara Tehovnik, Lucija Remic, Domen 
Nedelko, Vid Laznik Šoštar in Luka Po-
ljanšek) so navijali vsak za svojo pravi-
co in jo utemeljevali, vrhovni pravičnik, 
ki ga je odlično odigral Miha Kramar, 
se je trudil krmariti med mnogimi pre-
dlogi in argumenti, delo razsodišča pa 
je nadvse strogo spremljala varuhinja 
Nika Homšak Godler. Monika Lesjak je  
 Konvencijo o otrokovih pravicah, ki je 
z veliko mero spoštovanja povzela vsa-
ko pravico, kot je zapisana v resnični 
konvenciji. Bralci prispevkov, igralci v 
skečih ter mojstri scenskih elementov so 
bili Jan Kropec, Daša Ana Dobnik, Saša 
Musi, Špela Kramar, Elija Jerman, Eva 
Učakar, Ema Krajnc, Taja Majcen Štrajhar 
in Aljaž Novak. Sodelovala je gledališka 
skupina Male vrane pod mentorstvom 

Danijele Jeršič. Program sta povezovali 
Justina Jerman in Nadja Žuna. 
Intervju z gostom je izvedla Taja Majcen 
Štrajhar. Boštjan Gorenc nam je razkril 
marsikatero zgodbo iz svojega otroštva, 
med drugimi tudi tisto o svojem vzdev-
ku in o uspešni nesrečni zaljubljenosti 
v osnovni šoli. Z njim smo govorili o 
pravici do zabave, do razvijanja talen-
tov, o pogumu in medsebojnem spo-
štovanju, seveda pa tudi o dolžnostih. 
Povedal je, da se mu zdi najpomemb-
nejša in temeljna pravica otrok pravica 
do brezskrbnega otroštva. Navdušil nas 
je z iskrenimi in duhovitimi odgovori, za 
kar se mu najlepše zahvaljujemo. Gosta 
je ob koncu s svojo umetnino, duhovito 
karikaturo, presenetil devetošolec Til-
len Lešnik Pikl.
Glasbeno presenečenje sta pripravila 
kitarista Jure Kropec in učitelj David 
Zavolovšek s pomočjo Vanje Govek. 
Prisrčno sceno so izdelali učenci likov-
nega snovanja z mentorico Tino Žličar, 
ki je pripravila tudi razstavo likovnih 
del. Pri tehnični izvedbi sta bila nepo-
grešljiva hišnika Julijan Juhart in Mar-
tin Reberšek. Zvok in luč je pravilno 
usmerjal Jože Toplak, za pripravo raz-
stave knjig našega gosta ter ovekove-
čenje dogodka je skrbela knjižničarka 
Maja Praprotnik. Ob zaključku natečaja 
je izšlo bogato šolsko glasilo Bela vrana 
s prispevki literarnega in likovnega na-
tečaja. Boštjan Gorenc Pižama in ravna-
teljica Majda Pikl, ki prireditev podpira 
s skrbnostjo in posluhom za umetnost, 
sta najboljšim ustvarjalcem podelila 
nagrade za likovno ustvarjanje in seve-
da knjige za najboljše pisatelje. Prejeli 
so dela, ki jih je napisal ali prevedel naš 
gost.

Hvala vsem, ki ste kakor koli poma-
gali, da smo spet pričarali čudovit ve-
čer. Hvala Zavodu za kulturo, turizem 
in šport Vransko, hvala vsem obisko-
valcem, staršem, ki znate prisluhniti 
ustvarjalnosti svojih otrok. Hvala vsem 
mentorjem, ki so spodbujali učence pri 
likovnem in literarnem ustvarjanju, pre-
jemnikom pohval in nagrad pa iskrene 
čestitke. 
Živimo v času, ko moramo iz vsakdanje-
ga vrveža prav pobegniti v čarobni svet 
literature, gledališča, likovne umetno-
sti in glasbe. 
Tam je zelo lepo tudi vsem nam, ki smo 
ustvarjali literarni večer.
Mentorica literarnega krožka in 
urednica Bele vrane Polona Učakar

Častno razsodišče pravičnije ali kako so sprejemali pravice

Vranin glas
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kmetijstva v letu 2020 

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v Občini Vransko v letu 2020  

4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020 

JAVNI POZIVI 
 
5. JAVNI POZIV k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2019 

ZAPISNIKI 
 
6.  ZAPISNIK 8. redne seje občinskega sveta 
 
7. ZAPISNIK 2. izredne seje občinskega sveta 
 
 
 
 

A K T I 

1. Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 2.5.6  
4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 70. člena Poslovnika 
občinskega sveta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 
42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 9. redni seji 
dne 18. 2. 2020 sprejel 

O B V E Z N O   R A Z L A G O  
četrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 

 

1. člen 
(predmet obvezne razlage) 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 38/08 in spremembe) v 4. členu, poglavju 
2.5.6 Izjemno umeščanje objektov in ureditev izven naselij 
med drugim določa pogoje za načrtovanje posameznih 
posegov v prostor izven opredeljenih območij stavbnih 
zemljišč.  

Predmet te obvezne razlage je utemeljitev umestitve 
»priključka« na prenosni plinovod M2 Rogatec-Vodice za 
potrebe priključitve distribucijskega sistema zemeljskega 
plina za območje Občine Vransko na območje kmetijskih 
zemljišč.  

2. člen 
(obvezna razlaga) 

Občinski svet Občine Vransko sprejme obvezno razlago, ki 
se glasi: 

»"Priključek" pomeni plinovod ali del plinovoda, vključno s 
potrebnimi zgradbami in opremo merilno-regulacijske postaje 
ali merilne postaje ter sistemom povezanih naprav, ki je 
namenjen povezavi prenosnega sistema in odjemnega 
mesta oziroma distribucijskega sistema.  

Merilno-regulacijska postaja za zemeljski plin je del 
plinovodne infrastrukture, kjer se izmeri predana količina 
zemeljskega plina za enega ali več odjemalcev in je 
opremljena z napravami ter opremo za čiščenje, merjenje in 
regulacijo pretoka in tlaka ter merjenje temperature 
zemeljskega plina; sestavljena je iz vstopnega in izstopnega 
plinovoda, do ločitvenih zapornih elementov in opreme, ki se 
uporablja za regulacijo tlaka plina in zaščito pred 
preseganjem nastavljenega tlaka plina v nadzorovanem 
procesu, kjer se izmeri predana količina zemeljskega plina 
za enega ali več odjemalcev (v nadaljevanju obvezne 
razlage: MRP). 

MRP je predvidena za potrebe priključitve distribucijskega 
sistema zemeljskega plina. Pri načrtovanju, graditvi, zagonu 
ter obratovanju merilnih, regulacijskih in merilno‑regulacijskih 
postaj je treba upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim 
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1. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in 
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo na območju Občine Vransko v letu 2020. 
 
2. Razpoložljiva sredstva 
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali 
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 
2020 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016 
Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom). 
 
3. Upravičenci 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju Občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo: 

- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja; 

- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. 

 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju Občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo 
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna 
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
 
4. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka ni upravičen 
strošek. 
 
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni 
stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino 
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim 
Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09) 
odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na 
javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja 
hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
5. Pogoji za sofinanciranje 
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 

- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima 
opremlja, morata biti postavljena na območju Občine 
Vransko; 

- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, 
mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s 
področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno 
dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje); 

- investitor za MKČN ali hišno črpališče mora biti lastnik 
zemljišča, kjer se gradi MKČN ali hišno črpališče, 
oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi; 

-  lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu GJS; 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti 
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca 
GJS; 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno 
pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS. 

 
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 

- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 
stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru 
večstanovanjskega objekta ali objekta z več 
gospodarskimi enotami) postavili skupno MKČN ali 
črpališče, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN ali črpališča, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN ali črpališča ter sklenjeno pogodbo med 
upravljavcem in uporabniki; 

- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali 
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih 
enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več 
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno 
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov, s katerim 
določijo skupnega zastopnika, ki v njihovem imenu 
poda skupno vlogo za dodelitev sredstev; 

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno 
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se 
dodeljujejo po Pravilniku o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 62/2016) le enkrat; 

- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za 
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more 
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega 
črpališča; 

- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz 
drugih javnih virov; 

- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko 
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska 
enota predstavlja eno stanovanje. 

 
6. Način in višina sofinanciranja 
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na 
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2020.  
 
V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je 
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2020, se le-te 
uvrstijo v proračunsko leto 2021. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 
EUR. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih 
enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne 
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00 
EUR za vsako naslednjo enoto. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega 
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR. 
 
7. Vsebina vloge in rok za oddajo 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 16. 11. 2020.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč 
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tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih 
njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11 in 
17/14 – EZ-1). 

Na izstopni strani MRP je predvidena priključitev 
distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljevanju 
obvezne razlage: DSZP). DSZP je predviden na območju 
Občine Vransko, v prvi fazi na območju poslovne cone 
Čeplje ter od poslovne cone Čeplje do naselja Vransko. Pri 
načrtovanju, graditvi, zagonu, obratovanju ter vzdrževanju 
DSZP je potrebno upoštevati veljavne predpise. 

Zaradi navedene narave dejavnosti, ki jo predstavlja MRP, 
so na podlagi četrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. člena, v 
povezavi z 9. členom Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in 
spremembe) in točko l) 3.č člena Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) izpolnjeni 
pogoji za umestitev MRP izven območja stavbnih zemljišč, tj. 
na območje kmetijskih zemljišč.« 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator – 
Uradne objave Občine Vransko«. 
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J A V N I   R A Z P I S I 

2. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2020 

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

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

v letu 2020 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2020. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2020. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2020 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 
– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani 

člani  iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu 
Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

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

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

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

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2020«, 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 2020. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 31. 3. 2020. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

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

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

Številka: 4302-01/2020-04                  Župan Občine Vransko                                                              
Vransko,  28. 2. 2020                                Franc Sušnik l.r.  
                                                                                    

 
 

3. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v Občini Vransko v letu 2020  

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja 

 
J A V N I    R A Z P I S 

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo  

v Občini Vransko v letu 2020 
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1. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in 
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo na območju Občine Vransko v letu 2020. 
 
2. Razpoložljiva sredstva 
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali 
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 
2020 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016 
Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom). 
 
3. Upravičenci 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju Občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo: 

- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja; 

- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. 

 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju Občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo 
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna 
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
 
4. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka ni upravičen 
strošek. 
 
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni 
stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino 
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim 
Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09) 
odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na 
javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja 
hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
5. Pogoji za sofinanciranje 
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 

- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima 
opremlja, morata biti postavljena na območju Občine 
Vransko; 

- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, 
mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s 
področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno 
dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje); 

- investitor za MKČN ali hišno črpališče mora biti lastnik 
zemljišča, kjer se gradi MKČN ali hišno črpališče, 
oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi; 

-  lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu GJS; 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti 
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca 
GJS; 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno 
pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS. 

 
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 

- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 
stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru 
večstanovanjskega objekta ali objekta z več 
gospodarskimi enotami) postavili skupno MKČN ali 
črpališče, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN ali črpališča, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MKČN ali črpališča ter sklenjeno pogodbo med 
upravljavcem in uporabniki; 

- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali 
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih 
enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več 
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno 
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov, s katerim 
določijo skupnega zastopnika, ki v njihovem imenu 
poda skupno vlogo za dodelitev sredstev; 

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno 
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se 
dodeljujejo po Pravilniku o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 62/2016) le enkrat; 

- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za 
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more 
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega 
črpališča; 

- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz 
drugih javnih virov; 

- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko 
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska 
enota predstavlja eno stanovanje. 

 
6. Način in višina sofinanciranja 
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na 
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2020.  
 
V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je 
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2020, se le-te 
uvrstijo v proračunsko leto 2021. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 
EUR. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih 
enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne 
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00 
EUR za vsako naslednjo enoto. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega 
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR. 
 
7. Vsebina vloge in rok za oddajo 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 16. 11. 2020.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč 
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tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih 
njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11 in 
17/14 – EZ-1). 

Na izstopni strani MRP je predvidena priključitev 
distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljevanju 
obvezne razlage: DSZP). DSZP je predviden na območju 
Občine Vransko, v prvi fazi na območju poslovne cone 
Čeplje ter od poslovne cone Čeplje do naselja Vransko. Pri 
načrtovanju, graditvi, zagonu, obratovanju ter vzdrževanju 
DSZP je potrebno upoštevati veljavne predpise. 

Zaradi navedene narave dejavnosti, ki jo predstavlja MRP, 
so na podlagi četrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. člena, v 
povezavi z 9. členom Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in 
spremembe) in točko l) 3.č člena Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) izpolnjeni 
pogoji za umestitev MRP izven območja stavbnih zemljišč, tj. 
na območje kmetijskih zemljišč.« 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

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

Številka: 350-01/2020                         Župan Občine Vransko                                                               
Vransko, 18. 2. 2020                                Franc Sušnik l.r.                                                                     
 
 

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

2. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2020 

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

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

v letu 2020 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2020. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2020. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2020 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 
– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani 

člani  iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu 
Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

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

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

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

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2020«, 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 2020. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 31. 3. 2020. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

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

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

Številka: 4302-01/2020-04                  Župan Občine Vransko                                                              
Vransko,  28. 2. 2020                                Franc Sušnik l.r.  
                                                                                    

 
 

3. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v Občini Vransko v letu 2020  

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja 

 
J A V N I    R A Z P I S 

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo  

v Občini Vransko v letu 2020 
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Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: 
-  kopijo vodnega dovoljenja; 
-  poročilo oz. opis izvedene investicije; 
-  dokazila o zaključku investicije (projektna 

dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije …); 
-  originalne račune; 
-  dokazila o plačilu računov. 

 
7. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z 
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec 
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na 
podlagi katere bodo upravičencu izplačana dodeljena 
nepovratna sredstva. 
 
8. Nadzor nad porabo sredstev 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.  
 
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
9. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta: 
obcina.vransko@vransko.si) 
 
Številka: 4302-03/2020                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2020                                Franc Sušnik l. r. 
 
 

J A V N I    P O Z I V I 

5. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2019 
 
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 64/2017) in 23. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
objavlja 

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

Občine Vransko za leto 2019 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za 
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2019: 

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

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

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

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

 
Predlog za imenovanje častnega občana Občine Vransko, 
podelitev grba, plakete ali priznanja Občine Vransko mora 
vsebovati: 

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

priznanja; 
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma 

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

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

občinskih priznanj, s poudarkom na tistih zaslugah, 
zaradi katerih se posameznika predlaga za podelitev 
občinskega priznanja; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo že prejetih 
občinskih priznanj ter utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi 
katerih se organizacijo, podjetje, skupnost ali društvo 
predlaga za podelitev občinskega priznanja. 

 
Zaželeno je, da je utemeljitev predloga čimbolj izčrpna. 
 
Pisne predloge za podelitev občinskih priznanj z utemeljitvijo 
lahko komisiji posredujete do petka, 27. 3. 2020, in sicer po 
pošti na naslov: Občina Vransko, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 
3305 Vransko s pripisom »Predlog – občinska priznanja« ali 
na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo 
zadeve »Predlog – občinska priznanja«.  
 
Številka: 012-01/2020                              Predsednica KMVIP 
Vransko, 28. 2. 2020                                  Brigita Gosak l. r. 
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2020«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov 
vlagatelja. 
 
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo 
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko 
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo 
upravičencu izplačana dodeljena sredstva. 
 
9. Nadzor nad porabo sredstev 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V 
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta: 
obcina.vransko@vransko.si) 
 
Številka: 4302-02/2020                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2020                                Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
4. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020 

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 20. in 32. člena Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 14/2011), 7. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode  

na območju Občine Vransko v letu 2020 
 

 
1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v 
zasebni lasti na območju Občine Vransko, ki jih občani 
gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve 
oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s 
pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.  
 

Predmet sofinanciranja so naslednje investicije: 
-  investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah; 
-  investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, 

objektov in naprav; 
-  investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za 

izboljšanje kvalitete vode. 
 
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi 
priključki in priključevanjem objektov na omrežje. 
 
2. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode 
so fizične osebe, ki: 

-  so lastniki zasebnih vodovodov; 
-  samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo; 
-  njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju Občine 

Vransko; 
-  nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno 

omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih 
območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih 
programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter 
s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij; 

-  imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s 
predpisi zahtevan; 

-  so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po 
predpisih o vodah; 

-  v preteklih 7 letih za isti vodovod niso pridobili sredstev 
sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko. 

 
3. Razpoložljiva sredstva 
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2020 na razpolago 
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom). 
 
4. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, 
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški 
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave 
dotrajanih cevovodov itd. vključno z DDV. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
5. Način in višina sofinanciranja 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 EUR na investicijo. 
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih 
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
Občine Vransko za leto 2020.  
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, 
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2020, ne bodo 
dodelila v letu 2020, se bodo sredstva dodelila v letu 2021 iz 
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2021. 
 
6. Vsebina vloge in rok za oddajo 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 16. 11. 2020.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov 2020«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden 
naslov vlagatelja. 
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Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: 
-  kopijo vodnega dovoljenja; 
-  poročilo oz. opis izvedene investicije; 
-  dokazila o zaključku investicije (projektna 

dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije …); 
-  originalne račune; 
-  dokazila o plačilu računov. 

 
7. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z 
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec 
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na 
podlagi katere bodo upravičencu izplačana dodeljena 
nepovratna sredstva. 
 
8. Nadzor nad porabo sredstev 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.  
 
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
9. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta: 
obcina.vransko@vransko.si) 
 
Številka: 4302-03/2020                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2020                                Franc Sušnik l. r. 
 
 

J A V N I    P O Z I V I 

5. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2019 
 
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 64/2017) in 23. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
objavlja 

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

Občine Vransko za leto 2019 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za 
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2019: 

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

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

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

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

 
Predlog za imenovanje častnega občana Občine Vransko, 
podelitev grba, plakete ali priznanja Občine Vransko mora 
vsebovati: 

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

priznanja; 
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma 

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

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

občinskih priznanj, s poudarkom na tistih zaslugah, 
zaradi katerih se posameznika predlaga za podelitev 
občinskega priznanja; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo že prejetih 
občinskih priznanj ter utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi 
katerih se organizacijo, podjetje, skupnost ali društvo 
predlaga za podelitev občinskega priznanja. 

 
Zaželeno je, da je utemeljitev predloga čimbolj izčrpna. 
 
Pisne predloge za podelitev občinskih priznanj z utemeljitvijo 
lahko komisiji posredujete do petka, 27. 3. 2020, in sicer po 
pošti na naslov: Občina Vransko, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 
3305 Vransko s pripisom »Predlog – občinska priznanja« ali 
na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo 
zadeve »Predlog – občinska priznanja«.  
 
Številka: 012-01/2020                              Predsednica KMVIP 
Vransko, 28. 2. 2020                                  Brigita Gosak l. r. 
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2020«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov 
vlagatelja. 
 
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo 
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko 
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo 
upravičencu izplačana dodeljena sredstva. 
 
9. Nadzor nad porabo sredstev 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V 
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta: 
obcina.vransko@vransko.si) 
 
Številka: 4302-02/2020                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 2. 2020                                Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
4. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020 

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 20. in 32. člena Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 14/2011), 7. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode  

na območju Občine Vransko v letu 2020 
 

 
1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v 
zasebni lasti na območju Občine Vransko, ki jih občani 
gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve 
oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s 
pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.  
 

Predmet sofinanciranja so naslednje investicije: 
-  investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah; 
-  investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, 

objektov in naprav; 
-  investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za 

izboljšanje kvalitete vode. 
 
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi 
priključki in priključevanjem objektov na omrežje. 
 
2. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode 
so fizične osebe, ki: 

-  so lastniki zasebnih vodovodov; 
-  samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo; 
-  njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju Občine 

Vransko; 
-  nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno 

omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih 
območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih 
programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter 
s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij; 

-  imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s 
predpisi zahtevan; 

-  so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po 
predpisih o vodah; 

-  v preteklih 7 letih za isti vodovod niso pridobili sredstev 
sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko. 

 
3. Razpoložljiva sredstva 
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2020 na razpolago 
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom). 
 
4. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, 
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški 
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave 
dotrajanih cevovodov itd. vključno z DDV. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
5. Način in višina sofinanciranja 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 EUR na investicijo. 
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih 
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
Občine Vransko za leto 2020.  
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, 
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2020, ne bodo 
dodelila v letu 2020, se bodo sredstva dodelila v letu 2021 iz 
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2021. 
 
6. Vsebina vloge in rok za oddajo 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 16. 11. 2020.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov 2020«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden 
naslov vlagatelja. 
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d) Marjan Pečovnik 
Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka za 
nevarnost na cesti od Brvarja do Učakarja (JP 992 621 Trg-
Gorica-Briše) 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda posredovala Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. ki bo zadevo 
proučil. 
 
e) Danilo Štante 
Postavil je vprašanje glede časa delovanja javne razsvetljave 
skozi Videm. 
Župan je odgovoril, da se javna razsvetljava ugasne ob 11. 
uri zvečer in prižge ob 5. uri zjutraj. 
 
f) Adrijana Ferme 
Povedala je, da so občani na območju Limovc zelo 
zadovoljni s postavitvijo ograje in sanacijo plazu v Limovcah. 
 
g) Rafael Novak 
Postavil je vprašanje kdaj se bo postavila zaščitna ograja na 
cesti v Jakov dol. 
Župan je povedal, da se bo naročilo izvedlo še letos. 
 
h) Nataša Juhart 
Vprašala je ali je kakšna možnost za postavitev javne 
razsvetljave v naselju Brode – grič. 
Župan je povedal, da trenutno ni finančnih možnosti. 
 
i) Peter Reberšek 
Podal je vprašanje kakšna je možnost sanacije ceste od 
stanovanjskega objekta Stopnik 1 do mostu na odcepu za 
Selski graben? 
Župan je povedal, da se bo sanacija udarnih jam naredila. 
Trenutno se zaradi močnega deževja v mesecu novembru, 
prednostno izvajajo sanacije udarnih jam na makedamskih 
cestah. 
 
Točka 3 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
– druga obravnava in sprejem 
 
Župan je podal kratko obrazložitev, nato je predal besedo 
Mihaeli Zupančič, ki je zadevo podrobneje obrazložila. Po 
obrazložitvi je odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter 
Reberšek, Jože Matko in Sonja Cencelj. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2020: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 111 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Točka 5 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
druga obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje predlogu Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 112 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o oskrbi s 
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v predloženem 
besedilu. 
 
Točka 6 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – druga 
obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje predlogu Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 113 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec v predloženem besedilu. 
 
Točka 7 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in 
sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o povprečni gradbeni 
ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 114 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu. 
 
Točka 8 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in 
sprejem  
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o predlogu 
Sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko 
za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 115  
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu. 
 
Točka 9 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2020 - obravnava 
in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Rafael Novak. Sledilo je glasovanje o predlogu 
Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 116 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini 
Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu. 
 
Točka 10 Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, 
finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec 
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Z A P I S N I K I 

6. Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta 

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

 
ki je bila v torek, 10. 12. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, 
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak 
in Peter Reberšek 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman,  Mihaela 
Zupančič in Mateja Godler  
- ostali prisotni: Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Celje 
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 108 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10. 2019 
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 – 
druga obravnava in sprejem 
4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«  – druga obravnava in sprejem 
5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
druga obravnava in sprejem 
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – druga 
obravnava in sprejem 
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020 - 
obravnava in sprejem 
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in 
sprejem 
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2020 - obravnava 
in sprejem 
10. Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, 
finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec 
11. Razno 
 
 

Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10. 2019 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o zapisniku 7. redne seje Občinskega 
sveta Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 109 
Občinski svet Občine Vransko sprejme zapisnik 7. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10.2019. 
 
Točka 4 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, 
Občine Vransko in Občine Žalec«  – druga obravnava in 
sprejem 
 
Župan je predal besedo predstavniku Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Celje, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta  sodelovala 
Peter Reberšek in Jože Matko. Sledilo je glasovanje o 
predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«: 10 glasov ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 110 
Občinski svet Občine Vransko v drugi obravnavi 
sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, 
Občine Vransko in Občine Žalec«. 
 
Točka 2 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Sonja Cencelj 
Kakšne bo delovni čas ambulante pediatra v Zdravstveni 
postaji Vransko? 
Župan je povedal, da  dogovori z Občino Prebold in Občino 
Tabor glede delovanja pediatra še potekajo, ko bodo stvari 
dorečene se bo delovni čas tudi objavil. 
 
b) Jože Matko 
Kdaj se bo sanirala skalnata brežina ob cesti na Čreto, kjer 
je sedaj postavljena delna zapora cestišča? 
Župan je povedal, da si je izvajalec del zadevo že pogledal in 
bo takoj, ko bo imel čas dela tudi izvedel. 
 
c) Breda Čvan 
Podala je pobudi in sicer, da bi v bodoče stavbe v trgu, ki so 
kulturnega pomena imele bogatejšo novoletno okrasitev ter, 
da bi se tudi v Prekopi na luči javne razsvetljave  obesili 
novoletni okraski. 
Župan je odgovoril, da so te stavbe vsako leto okrašene,  se 
pa žal,  zaradi nastalih finančnih razmer za novoletno 
okrasitev vsako leto namenja manj denarja.  
V zvezi z montažo novoletnih okraskov v Prekopi, pa je 
povedal, da bo občina kupila okraske v kolikor VO Prekopa 
izkaže interes, da bo skrbela za montažo in demontažo 
okraskov, tako kot je v Brodeh, kjer za to skrbi VO Brode. 
 
č) Nataša Juhart 
Vprašala je zakaj javna razsvetljava v enem delu Brodov, 
gori tudi ponoči. 
Župan je povedal, da naj bi bilo tako dogovorjeno. 
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d) Marjan Pečovnik 
Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka za 
nevarnost na cesti od Brvarja do Učakarja (JP 992 621 Trg-
Gorica-Briše) 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda posredovala Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. ki bo zadevo 
proučil. 
 
e) Danilo Štante 
Postavil je vprašanje glede časa delovanja javne razsvetljave 
skozi Videm. 
Župan je odgovoril, da se javna razsvetljava ugasne ob 11. 
uri zvečer in prižge ob 5. uri zjutraj. 
 
f) Adrijana Ferme 
Povedala je, da so občani na območju Limovc zelo 
zadovoljni s postavitvijo ograje in sanacijo plazu v Limovcah. 
 
g) Rafael Novak 
Postavil je vprašanje kdaj se bo postavila zaščitna ograja na 
cesti v Jakov dol. 
Župan je povedal, da se bo naročilo izvedlo še letos. 
 
h) Nataša Juhart 
Vprašala je ali je kakšna možnost za postavitev javne 
razsvetljave v naselju Brode – grič. 
Župan je povedal, da trenutno ni finančnih možnosti. 
 
i) Peter Reberšek 
Podal je vprašanje kakšna je možnost sanacije ceste od 
stanovanjskega objekta Stopnik 1 do mostu na odcepu za 
Selski graben? 
Župan je povedal, da se bo sanacija udarnih jam naredila. 
Trenutno se zaradi močnega deževja v mesecu novembru, 
prednostno izvajajo sanacije udarnih jam na makedamskih 
cestah. 
 
Točka 3 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
– druga obravnava in sprejem 
 
Župan je podal kratko obrazložitev, nato je predal besedo 
Mihaeli Zupančič, ki je zadevo podrobneje obrazložila. Po 
obrazložitvi je odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter 
Reberšek, Jože Matko in Sonja Cencelj. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2020: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 111 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Točka 5 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
druga obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje predlogu Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 112 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o oskrbi s 
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v predloženem 
besedilu. 
 
Točka 6 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – druga 
obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje predlogu Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 113 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec v predloženem besedilu. 
 
Točka 7 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in 
sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o povprečni gradbeni 
ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 114 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu. 
 
Točka 8 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in 
sprejem  
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o predlogu 
Sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko 
za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 115  
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu. 
 
Točka 9 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2020 - obravnava 
in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Rafael Novak. Sledilo je glasovanje o predlogu 
Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 116 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini 
Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu. 
 
Točka 10 Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, 
finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec 
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Z A P I S N I K I 

6. Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta 

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

 
ki je bila v torek, 10. 12. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, 
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak 
in Peter Reberšek 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman,  Mihaela 
Zupančič in Mateja Godler  
- ostali prisotni: Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Celje 
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 108 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10. 2019 
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 – 
druga obravnava in sprejem 
4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«  – druga obravnava in sprejem 
5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
druga obravnava in sprejem 
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – druga 
obravnava in sprejem 
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020 - 
obravnava in sprejem 
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in 
sprejem 
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2020 - obravnava 
in sprejem 
10. Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, 
finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec 
11. Razno 
 
 

Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10. 2019 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o zapisniku 7. redne seje Občinskega 
sveta Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 109 
Občinski svet Občine Vransko sprejme zapisnik 7. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10.2019. 
 
Točka 4 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, 
Občine Vransko in Občine Žalec«  – druga obravnava in 
sprejem 
 
Župan je predal besedo predstavniku Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Celje, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta  sodelovala 
Peter Reberšek in Jože Matko. Sledilo je glasovanje o 
predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«: 10 glasov ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 110 
Občinski svet Občine Vransko v drugi obravnavi 
sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, 
Občine Vransko in Občine Žalec«. 
 
Točka 2 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Sonja Cencelj 
Kakšne bo delovni čas ambulante pediatra v Zdravstveni 
postaji Vransko? 
Župan je povedal, da  dogovori z Občino Prebold in Občino 
Tabor glede delovanja pediatra še potekajo, ko bodo stvari 
dorečene se bo delovni čas tudi objavil. 
 
b) Jože Matko 
Kdaj se bo sanirala skalnata brežina ob cesti na Čreto, kjer 
je sedaj postavljena delna zapora cestišča? 
Župan je povedal, da si je izvajalec del zadevo že pogledal in 
bo takoj, ko bo imel čas dela tudi izvedel. 
 
c) Breda Čvan 
Podala je pobudi in sicer, da bi v bodoče stavbe v trgu, ki so 
kulturnega pomena imele bogatejšo novoletno okrasitev ter, 
da bi se tudi v Prekopi na luči javne razsvetljave  obesili 
novoletni okraski. 
Župan je odgovoril, da so te stavbe vsako leto okrašene,  se 
pa žal,  zaradi nastalih finančnih razmer za novoletno 
okrasitev vsako leto namenja manj denarja.  
V zvezi z montažo novoletnih okraskov v Prekopi, pa je 
povedal, da bo občina kupila okraske v kolikor VO Prekopa 
izkaže interes, da bo skrbela za montažo in demontažo 
okraskov, tako kot je v Brodeh, kjer za to skrbi VO Brode. 
 
č) Nataša Juhart 
Vprašala je zakaj javna razsvetljava v enem delu Brodov, 
gori tudi ponoči. 
Župan je povedal, da naj bi bilo tako dogovorjeno. 
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Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
sta sodelovala Jože Matko in Sonja Cencelj. Sledilo je 
glasovanje o podaji soglasja k drugemu Rebalansu 
programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 117 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k drugemu 
Rebalansu programa dela, finančnega in kadrovskega 
načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec. 
 
Točka 11 Razno 
 
Rafael Novak je podal vprašanje glede poteka javnega 
razpisa za dodelitve pomoči in ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v letu 2019. 
Župan je povedal, da so vse aktivnost razpisa naravnane 
tako, da bo le-ta zaključen v tem proračunskem letu. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.15. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 10. 12. 2019 

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

 

 
7. Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v četrtek, 19. 12. 2019, ob 20. uri v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan,  Kristina Bogataj, 
Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak in Peter 
Reberšek 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Marjan 
Pečovnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik in Mateja Godler  
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• 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, da je bil sprejet: 
Sklep  
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec« – HITRI POSTOPEK 
 
Točka 1 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 

občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in 
Občine Žalec« – HITRI POSTOPEK 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali svetniki Jože Matko, Adrijana Ferme, Breda 
Čvan, Brigita Gosak in Peter Reberšek. 
 
1. Sledilo je glasovanje o seznanitvi Občinskega sveta,  da 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, 
Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine 
Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in 
Občine Žalec, ki ga je sprejel na 8. redni seji dne 10. 12. 
2019, ni bil sprejet na Občinskem svetu Občine Prebold: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 118 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil, da Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec, ki ga je sprejel na 8. redni seji 
dne 10. 12. 2019, ni bil sprejet na Občinskem svetu 
Občine Prebold. 
 
2. Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine 
Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec« po hitrem postopku: 10 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št.119 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec« po hitrem postopku. 
 
3. Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine 
Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec« v predlaganem besedilu: 9 glasov 
ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 120 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec« v predlaganem besedilu. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.40. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 19. 12. 2019 

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

 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Sveti Valentin in sončno vreme sta na 
planinski pohod privabila kar 43 pla-
nincev od 1. do 5. razreda Osnovne šole 
Vransko-Tabor. Odpravili smo se po trgu 
Vransko in skozi gozdiček na Tešovo. 
Kmalu so nas na sončnem pobočju pri-
čakale številne spomladanske cvetlice: 
zvončki, trobentice, marjetice, vijolice, 
pljučnik in jetrnik. Planinci so poveda-
li, da lahko trobentice in vijolice poje-
mo kar sveže, iz pljučnika in jetrnika pa 
lahko pripravimo čaj. Na poti na Prilope 
smo si ogledali še lapuh, ki ga planinci 
še niso poznali. V manjših količinah se 
čaj iz te rumene rastline uporablja za 
zdravljenje pljučnih obolenj, prehladov 
in kašlja. Na enem od postankov smo 
mentorice postregle s še toplim prere-
zanim krompirjem. Nekateri so si krom-
pir posolili, drugi popoprali, ga olupili 
in vsega v trenutku pojedli. Pot smo 
nadaljevali po strmih gozdnih poteh, 
preko potočka in čez strme travnike. 
Potrebno se je bilo kar malo potruditi 
ter se »boriti« s trnjem in vejami. Noge 

so zelo bolele, vendar za malico, ki je 
sledila zatem, se je bilo vredno potru-
diti. Malica iz nahrbtnika je vedno prav 
poseben dogodek. Veseli nas, da pla-
ninci prigrizke radi delijo, le sladkarij 
se v nahrbtniku najde vsakič preveč. 
Vedno več planincev uporablja bidon 
in doma pripravljene napitke namesto 
kupljenih sladkih in neprimernih pijač 

v plastenkah. Po malici je sledila le še 
pot navzdol po markirani planinski poti 
s Prilop na Vransko. Preživeli smo lep in 
aktiven petkov popoldan.
 
Mentorice: Nataša Pečovnik, Maja 
Jerman in Mojca Remic

Osnovna šola Vransko-Tabor je za izjemne dosežke pri razvoju 
in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partner-
skem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo 
prejela priznanje Blaža Kumerdeja. Blaž Kumerdej je imel v 
18. stoletju, v času razsvetljenstva, pomembno vlogo v razvo-
ju šolskega sistema na Slovenskem.
Za leto 2019 je bilo podeljenih skupaj pet priznanj, od tega 
sta ga prejeli dve osnovni šoli.
Slavnostna podelitev je potekala v četrtek, 13. 2. 2020, v 
dvorani Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani, v Cekinovem 
gradu. Udeležili smo se je podžupanja Nataša Juhart, ravna-
teljica Majda Pikl in še dvanajst predstavnikov strokovnih de-
lavcev, ki smo v preteklih letih aktivno sodelovali v razvojnih 
in inovacijskih projektih Zavoda Republike Slovenije za šol-

stvo. Nagovorili so nas direktor Zavoda Republike Slovenije 
za šolstvo dr. Vinko Logaj, državna sekretarka Ministrstva Re-
publike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport Martina 
Vuk ter predsednik komisije za podeljevanje priznanj Tomaž 
Kranjc.
V obrazložitvi priznanja so zapisali, da naša šola že desetletja 
strokovno sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo 
v različnih projektih in poskusih, uvaja novosti in posodobi-
tve v učni proces, strokovni delavci se udeležujemo usposa-
bljanj, sodelujemo na seminarjih, posvetih in konferencah, 
smo avtorji strokovnih člankov v Zavodovih publikacijah, se 
vključujemo v Zavodove projekte, gostimo strokovna sreča-
nja ravnateljev in učiteljev. Šolo so prepoznali kot dolgoletno 
odlično partnerico.
Te besede so nas seveda navdale z velikim ponosom. Ravna-
teljica se je v svojem nagovoru zahvalila predstojnici OE Celje 
mag. Sonji Zajc, vsem, ki nas spremljajo in podpirajo naše 
delo, posebno zahvalo pa je izrekla svojemu kolektivu, na ka-
terega je zelo ponosna. Strokovni delavci zavzeto sodelujemo 
in skupaj z njo ustvarjamo nove priložnosti za učenje. Le z 
dobrim medsebojnim sodelovanjem in v spodbudnem okolju 
lahko napredujemo, rastemo in se razvijamo. 
Dobili smo priznanje za preteklo delo, hkrati pa to pomeni 
veliko obvezo tudi za naprej. Trudili se bomo s srcem in vizijo 
delati tudi v prihodnje.
 
Polona Učakar

Na planinskem pohodu kar 43 šolskih planincev

Priznanje Blaža Kumerdeja Osnovni šoli Vransko-Tabor

Vranin glas

Ponosne prejemnice priznanja Blaža Kumerdeja
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Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
sta sodelovala Jože Matko in Sonja Cencelj. Sledilo je 
glasovanje o podaji soglasja k drugemu Rebalansu 
programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 117 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k drugemu 
Rebalansu programa dela, finančnega in kadrovskega 
načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec. 
 
Točka 11 Razno 
 
Rafael Novak je podal vprašanje glede poteka javnega 
razpisa za dodelitve pomoči in ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v letu 2019. 
Župan je povedal, da so vse aktivnost razpisa naravnane 
tako, da bo le-ta zaključen v tem proračunskem letu. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.15. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 10. 12. 2019 

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

 

 
7. Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v četrtek, 19. 12. 2019, ob 20. uri v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan,  Kristina Bogataj, 
Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak in Peter 
Reberšek 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Marjan 
Pečovnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik in Mateja Godler  
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• 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, da je bil sprejet: 
Sklep  
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec« – HITRI POSTOPEK 
 
Točka 1 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 

občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in 
Občine Žalec« – HITRI POSTOPEK 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali svetniki Jože Matko, Adrijana Ferme, Breda 
Čvan, Brigita Gosak in Peter Reberšek. 
 
1. Sledilo je glasovanje o seznanitvi Občinskega sveta,  da 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, 
Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine 
Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in 
Občine Žalec, ki ga je sprejel na 8. redni seji dne 10. 12. 
2019, ni bil sprejet na Občinskem svetu Občine Prebold: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 118 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil, da Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec, ki ga je sprejel na 8. redni seji 
dne 10. 12. 2019, ni bil sprejet na Občinskem svetu 
Občine Prebold. 
 
2. Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine 
Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec« po hitrem postopku: 10 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št.119 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec« po hitrem postopku. 
 
3. Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine 
Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec« v predlaganem besedilu: 9 glasov 
ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 120 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec« v predlaganem besedilu. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.40. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 19. 12. 2019 

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

 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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V ponedeljek, 10. 2. 2020, smo imeli v kuharskem krožku 
krompirjev dan. Ugotavljali smo, katere jedi vse lahko nare-
dimo iz krompirja in smo jih nekaj tudi sami pripravili. Kuharji 
so se seveda najprej spomnili na pire, pomfri in čips, kasneje 
pa še na pražen krompir, pečen krompir, prerezan krompir, 
krompirjevo juho, krompirjev golaž, musako, cmoke in svalj-
ke ter krompirjevo solato.

Za predjed smo pripravili krompirjeve polpete, ki so jih vsi 
učenci poskusili prvič. Naribali smo surov krompir, ga poso-
lili in oželi. Dodali smo jajca, kislo smetano in origano, nato 
pa krompirjeve polpete spekli na olju. Pečene smo pomakali 
v kislo smetano in odlično je bilo.

Po predjedi navadno pride na vrsto juha. Nič lažjega. Krom-
pir smo olupili, narezali na majhne kocke in ga prepražili na 
čebuli. Dodali smo vodo in začimbe ter skuhali. Juhe je takoj 
zmanjkalo.

Za glavno jed smo se odločili narediti pire, pražen krompir in 
krompirjevo solato. Za pire smo skuhali olupljen in na koc-
ke narezan krompir, ga pretlačili in mu dodali maslo in kislo 
smetano. Pražen ali »restan«, tenstan« krompir smo naredili 
tako, da smo kuhan krompir narezali in ga popražili na čebuli. 
Dodali smo še sol in peteršilj s šolskega vrta. Skuhan, olu-
pljen in na rezine narezan krompir smo začinili s čebulo, so-
ljo, kisom in oljem in nastala je krompirjeva solata. Za deko-

racijo smo dodali še motovilec, ki je zrasel na šolskem vrtu.
Tokrat smo s kuharskega krožka odšli zelo siti in zadovoljni, 
saj nam je uspelo postreči zelo veliko jedi, za katere učenci 
niso točno vedeli, kako se pripravijo. Poleg tega so se urili v 
lupljenju in rezanju, vedno bolj so vešči v pripravi hrane, pri 
pomivanju in brisanju posode. Naučili so se, da je krompir v 
Evropo iz Amerike pred 500 leti prinesel Krištof Kolumb, da 
moramo zelen krompir obrezati, ker ni užiten. In od tega sre-
čanja naprej tudi vedo, kaj pomeni pregovor, da ima nekdo 
»krompir«. 
 
Mentorici kuharsko-vrtnarskega krožka Nataša Pečovnik 
in Maja Jerman

Šolski kuharji imamo pa res krompir!

Vranin glas
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V soboto, 1. 2. 2020, je bil v Gasilskem domu v Prekopi zo-
pet organiziran letni občni zbor gasilskega društva Prekopa-
Čeplje-Stopnik. Na dogodku se je zbralo lepo število članov 
društva, predstavniki vseh gasilskih društev iz občinske-
ga poveljstva, občinski poveljnik Vlado Reberšek ter župan 
Franc Sušnik.
 
Predsednik Mitja Ribič, poveljnik Aljaž Brdnik ter predsedniki 
posameznih komisij so predstavili svoje delo v preteklem letu 
ter se zavezali k še boljšemu delovanju v novem letu.
 
Izpostavljena je bila predvsem problematika zastarelega ga-
silskega vozila, s katerim društvo razpolaga. V letu 2019 je 

bila ustanovljena komisija za nabavo novega vozila, nalogo 
pa ima le eno. Naročiti pravo gasilsko vozilo, ki bo društvu 
služilo naslednjih 30 let.
 
Po občnem zboru je sledilo druženje ter neformalna izmenja-
va mnenj.
 
Na pomoč!
 
PGD PREKOPA-ČEPLJE-STOPNIK

Občni zbor PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Iz življenja društev

Na 12. tradicionalnem odbojkarskem turnirju UMAG OPEN 
2020, v konkurenci 57 ekip iz Italije, Bosne in Hercegovine, 
Srbije, Slovenije in Hrvaške, je odbojkarska ekipa ŠD Papa-
gaji Vransko dosegla odlično 2. mesto.

ŠD Papagaji se vsako leto redno udeležujemo tradicionalnega 
turnirja odbojkarjev rekreativcev in veteranov, ki ga organi-
zira hrvaško obalno mesto Umag. Odlična organizacija tega 
daleč največjega odbojkarskega turnirja na ozemlju bivše 
skupne države, številna in močna mednarodna zasedba ekip 
ter druženje športnikov je tisto, kar nas vsako leto januarja 
znova pripelje v Umag.
 
Turnir se je pričel v soboto, 25. januarja, ob 9. uri in kon-
čal s finali v ženski in moški konkurenci pozno zvečer. Tekme 
so istočasno potekale v dveh velikih dvoranah na skupaj 6 
odbojkarskih igriščih. Po razmeroma dobrih, a ne vrhunskih 
rezultatih v preteklih letih smo letos štartali na višja mesta.
 
Skupinski del turnirja, v katerem smo se pomerili s po eno 
ekipo iz Hrvaške, Srbije in Slovenije, smo končali na prvem 
mestu brez poraza. V četrtfinalu smo premagali ekipo iz Ka-
nala ob Soči, v polfinalu pa presenetljivo izločili še lansko-

letne zmagovalce iz Hrvaške. Izmed vseh ekip nam je pretrd 
oreh tako predstavljala le ekipa ŠD HIT Nova Gorica, ki nam je 
v finalu preprečila osvojitev naslova UMAG OPEN 2020. Kljub 

temu je končno 2. mesto rezultatski presežek, kakršnega smo 
si lahko le želeli. Naslednje leto pa gremo še stopničko višje!
 
Darko Kramar

UMAG OPEN 2020 – ŠD PAPAGAJI zasedli odlično 2. mesto
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Iz življenja društev

Turistično in Planinsko društvo Podnanos sta letos organizi-
rala tradicionalni že sedemnajsti pohod »Z Vertovcem v roj-
stni kraj slovenske himne«, ki so se ga v soboto, 1. 2. 2020, 
kljub slabšemu vremenu udeležili pohodniki z različnih kon-
cev Slovenije.
Pohoda se je letos udeležilo tudi štirinajst članov Planinskega 
društva Vransko. Naša pot se je začela v vasi Šmarje na Vi-
pavskem, kjer se je v zaselku Jakulini konec 18. stoletja rodil 
slovenski duhovnik, zgodovinar, vinogradnik in strokovni pisec 
Matija Vertovec. Pot smo nadaljevali skozi Gaberje do kmetije 
Volk na Erzelju in naprej do Furlanove kmetije na Gočah. Na 

obeh smo degustirali odlično vipavsko vino, na Gočah pa smo 
bili deležni tudi toplega obroka. Tu sta nas med drugimi poz-
dravila tudi slovenska vinska kraljica Ana Pavlin iz Dolenjske in 
župan Občine Vipava Goran Kodelja. 
Pohod se je zaključil s krajšim kulturnim programom v Podna-
nosu.
Vreme nam ni bilo naklonjeno, da bi se lahko razgledovali po 
sončni Vipavski dolini, zato se bomo še vrnili.
Več fotoutrinkov na: 
http://www.tic-podnanos.si/2020/02/02/17-pohod-z-ver-
tovcem-v-rojstni-kraj-slovenske-himne/.

Vranski planinci po poteh slovenske himne

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 
državah praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja 
ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov 
žensk.
Nedolgo nazaj se je praznik praznoval samostojno, zadnja 
leta pa se praznuje skupaj z materinskim dnem in nemalokrat 
se pomen tega praznika nehote pozabi. V društvu LiVra smo 
se odločili praznik znova samostojno zaznamovati s kultur-
nim dogodkom, na katerega smo povabili uveljavljenega slo-
venskega glasbenika Riharda Zadravca, pripravili bomo tudi 
nekaj kulinaričnih prigrizkov in pijače. 
Vljudno vabljeni, ženske in moški!
Vstop prost.
 
Nuša Križnik, Literarno društvo LiVra

Dan žena

UPOKOJENKE, UPOKOJENCI!
 
Vse člane društva upokojencev obveščamo, da bo letni občni zbor Društva upokojencev Vransko v nede-
ljo, 29. marca 2020, ob 11. uri v prostorih gasilskega doma na Vranskem.
 
Pričakujemo vašo udeležbo.
 
Društvo upokojencev Vransko

Društvo upokojencev Vransko vabi na letni občni zbor
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Iz življenja župnije
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Ne spreglejte

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije obvešča, da 
je ministrstvo za kulturo 11. 2. 2020  začelo s sprejemanjem 
zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav 
za investitorje stanovanjske gradnje (skladno z drugo alinejo 
tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1).  Zahtevke bo ministrstvo 
za kulturo  sprejemalo predvidoma do 12. julija, za raziskave 
ob gradnji pa do 31. maja 2020 oziroma do porabe sredstev. 
 
Natančnejše informacije o postopku financiranja lahko in-
vestitorji dobijo na ministrstvu za kulturo oziroma na njihovi 
spletni strani
https://www.gov.si/zbirke/storitve/financiranje-predho-
dnih-arheoloskih-raziskav-za-investitorje-stanovanjske-
-gradnje/, za vse informacije glede upravičenosti in glede 
pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev pa so investitorjem 
na voljo na sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, Območne enote Celje, Glavni trg 1, na elektronskem 
naslovu tajnistvo.ce@zvkds.si in na tel. št. 03 426 0 300 v 
času uradnih ur. 
 
Občinska uprava

Financiranje predhodnih 
arheoloških raziskav za 
investitorje stanovanjske gradnje

www.amzs.si

Poskrbite za svoj traktor in ga pripravite 
na uspešen začetek opravljanja 
kmetijskih opravil.

HITRA 
STORITEV  
V BLIŽINI 
VAŠEGA  
DOMA

080 28 20

ZAČNEMO  
Z MARCEM 
2020

Center varne vožnje Vransko - sobota, 7. 3. 2020, od 9.00 do 12.00

Geodetska uprava Republike Slovenije, Urad za množično 
vrednotenje nepremičnin obvešča, da so na spletni strani 
https://www.mvn.e-prostor.gov.si objavili Poročilo o pre-
jetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vred-
notenja nepremičnin in stališčih 
do prejetih pripomb. 
 
Prav tako so na spletni strani 
https://www.mvn.e-prostor.gov.
si/postopki/sprejem-in-obde-
lava-pripomb/ objavili stališča 
organa vrednotenja do prejetih 
pripomb in predlogov na vredno-
stne cone in vrednostne ravni za 
območje posamezne občine.
 
Občinska uprava

Poročilo GURS o prejetih 
pripombah na javno razgrnjen 
predlog modelov vrednotenja 
nepremičnin in stališčih do 
prejetih pripomb



29www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

SPOT svetovanje Savinjska bo na sedežu na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje izvedla 
BREZPLAČNO USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA.
Izvedba bo potekala v modulih v naslednjih terminih:
• Modul 1: Začetek podjetniške poti, torek, 3. 3. 2020, od 8. do 14. ure
• Modul 2: Preverjanje poslovne ideje, torek, 10. 3. 2020, od 8. do 14. ure
• Modul 3: Osnove trženja, torek, 17. 3. 2020, od 8. do 14. ure
• Modul 4: Digitalizacija poslovanja, torek, 14. 4. 2020, od 8. do 14. ure
• Modul 5: Pravno formalni vidiki delovanja podjetja, torek, 21. 4. 2020, od 8. do 14. ure
 
Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski naslov tatjana.stinek@ozs.si do srede, 26. 2. 2020, oziroma do zapol-
nitve prostih mest v skupini ali pa se prijavite preko spletne strani  http://www.ooz-celje.si/events/.

Brezplačno usposabljanje ABC podjetništva

Ne spreglejte

Zainteresirano javnost in obrežne lastnike vabimo na javno 
predstavitev projekta »Ureditev Merinščice, Podgrajščice in 
Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedba zadrževalnika na Me-
rinščici«, ki bo v ponedeljek, 2. 3. 2020, ob 17. uri v Kulturnem 
domu Vransko, Vransko 134.
 
Javno predstavitev bo izvedel investitor Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direkcija RS za vode, Sektor za gospodarske javne služ-
be in investicije.
 
 
Franc Sušnik, župan  

Vabilo na javno predstavitev projekta "Ureditev Merinščice, 
Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedba 
zadrževalnika na Merinščici"
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Ne spreglejte

Kemijsko onesnaževanje površinskih voda ogroža vodno oko-
lje z vplivi, kot so strupenost za vodne organizme, kopičenje 
nevarnih snovi v ekosistemih ter izguba habitatov in biotske 
raznovrstnosti, ogroža pa tudi zdravje ljudi.

V letu 2018 je bilo kemijsko stanje površinskih voda v Sloveniji 
ocenjeno za 149 merilnih mest. Dobro kemijsko stanje je bilo 
ugotovljeno za 122 merilnih mest (86,5 %), slabo pa za 19 me-
rilnih mest na površinskih vodah (13,5 %). V Savinjsko-Šaleški 
dolini so bile meritve opravljene na reki Savinji, Paki, Voglajni 
in Hudinji ter na Velenjskem jezeru. Rezultati monitoringa ke-
mijskega stanja površinskih voda v Sloveniji na splošno kažejo, 
da sta najbolj problematični snovi, ki povzročata slabo kemij-
sko stanje, živo srebro in bromirani difeniletri. To sta snovi, ki 
spadata med vsesplošno prisotna onesnaževalca in se akumu-
lirata v organizmih. 
 
Živo srebro
Eden največjih virov onesnaževanja z živim srebrom v Evropi 
in drugod po svetu je zgorevanje trdnih goriv – kot so premog, 
lignit, šota in les – v industriji in tudi gospodinjstvih. Ta goriva 
vsebujejo majhne količine živega srebra, pri zgorevanju pa ga 
sproščajo v okolje. Taki izpusti so glavni vir emisij živega srebra 
v Evropi, vključujejo pa dejavnosti, kot so proizvodnja električ-
ne energije, cementa in kovin. 
 

Bromirani difeniletri (BDE)
Bromirani difeniletri (BDE) so se v preteklosti uporabljali kot za-
viralci gorenja v široki paleti izdelkov, vključno v plastiki, pohi-
štvu, v električni opremi, elektronskih napravah, v tapetništvu, 
tekstilni industriji in drugih gospodinjskih izdelkih. BDE-ji lahko 
uhajajo ali izhlapevajo iz proizvodov med njihovo proizvodnjo, 
uporabo in po prenehanju uporabe, ko se zavržejo. Tako so 
prešli v okolje, kjer so obstojni, se bioakumulirajo ter prenaša-
jo po prehranski verigi. Kljub prepovedi proizvodnje in uporabe 
tehničnih mešanic BDE-ja v Evropski uniji se nadaljuje njihovo 
sproščanje v okolje iz obstoječih proizvodov. Potencialno emi-
sije BDE še vedno izvirajo iz starih izdelkov široke potrošnje in 
tudi z odlagališč, pomemben vir so tudi sežigalnice.
 
Kemijsko stanje morja
Onesnaženje morja je rezultat človeških aktivnosti, ki jih izvaja 
na morju, obali in v zaledju. Potencialni viri so promet, pristani-
ška dejavnost, komunalne in industrijske odpadne vode in tudi 
turizem. Onesnaževala v morje zanesejo tudi reke s kopnega. 
Kemijsko stanje organizmov, torej rib in školjk, je slabo, vzroka 
pa sta prav tako živo srebro in bromirani difeniletri (BDE).
 
Varujmo okolje! Za nas, za naše zanamce in za vsa ostala bitja.
 
Vir: ARSO
 
Petra Arh

Kemijsko stanje površinskih voda v Sloveniji

Z namenom zagotavljanja urejenosti trga Vransko namerava Občina Vransko namestiti še dva dodatna namenska koša za 
smeti, namenjena odlaganju pasjih iztrebkov, t. i. pasji stranišči. Da bi bila pridobitev kar najbolj učinkovita in koristna, vabi-
mo lastnike oziroma sprehajalce psov, da podate svoje predloge, kje naj se ti koši namestijo (čim bolj natančno).  
Svoje predloge do 15. marca 2020 pošljite na elektronski naslov zavod.muri@gmail.com. 
 
Trški odbor Vransko 

Poziv lastnikom in sprehajalcem psov
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Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. 
do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 23. 3., do pet-
ka, 27. 3. 2020, v pisarni vrtca Vransko, od 8.00 do 14.00, 
po predhodni najavi na št. 03 703 23 92 pa tudi izven tega 
termina. V četrtek, 26. 3., ste vabljeni na dan odprtih vrat, 
ki bo potekal v igralnicah vrtca od 9. 00 do 10. 00 ure.
Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu 
vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate pridružiti 

med šolskim letom 2020/2021.
EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo po-
tekal od ponedeljka, 16. 3. 2020, do petka, 20. 3. 2020. Starši 
prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in 
jo tja tudi vrnejo.
In še dva napotka:
Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brez-
plačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne strani 
vrtca.
Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka star-
šev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske številke, na 
katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, 
elektronski naslov; priporočamo, da te podatke prinesete s 
sabo.
STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO 
KONCA MESECA JUNIJA 2020 (za otroke, ki bodo 1. 9. izpol-
njevali pogoj, da bodo stari najmanj 11 mesecev). Pri spreje-
mu otrok v vrtec se bomo ravnali po Kriterijih za sprejem 
otrok v vrtec in vrstni red otrok iz leta 2010, ki ga je spre-
jela Občina Vransko in daje prednost otrokom s stalnim 
prebivališčem na Vranskem.

POVABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO 
za šolsko leto 2020/2021

Ne spreglejte

Leto je naokrog in spet je prišel čas obrezovanja dreves, sad-
nega drevja ter grmovja. Prav tako pa je to tudi čas, ko lastni-
ki sekajo in redčijo obvodno vegetacijo ter mejice. Na prvi 
pogled morda nedolžen poseg, ki pa v primeru, da ni pravilno 
izveden, prinaša s sabo posledice, ki jih občutijo ne le žival-
ske in rastlinske vrste, temveč tudi ljudje. 
V zadnjih desetletjih se zaradi težnje po vse večjih površinah 
kmetijskih zemljišč in posledično uporabe težke kmetijske 
mehanizacije odstranjuje oziroma krči vedno več obvodne ve-
getacije. Vendar je prav obvodna vegetacija tista, ki s svojim 
koreninskim sistemom utrjuje rečne bregove ter na ta način 
preprečuje, da bi zaradi erozije prišlo do izgube kmetijskih 
površin ob strugi. Hkrati predstavlja tudi filter za vodo, ki se 
spira z bližnjih kmetijskih površin. Vegetacija v poletni vročini 
vodotoku nudi tudi senco, zaradi česar se zmanjšajo tempe-
raturna nihanja vode, kar je bistvenega pomena za življenje 
rib in drugih vodnih organizmov. Nikakor pa ne gre pozabiti, 
da obvodno rastlinje zagotavlja življenjsko okolje številnim 
organizmom. Nekateri od njih si tukaj ustvarijo dom, drugi 
najdejo hrano, tretji pa partnerja za razmnoževanje. Mejice 
so prav tako pomembne kot selitvena pot, ne samo ptic, am-
pak tudi sesalcev, dvoživk in plazilcev.   
 
Pozitivni učinki, ki jih ima vegetacija na ekosistem, so po-
membni na vseh vodotokih, tudi tistih brez varstvenega 

statusa. Na varovanih območjih, tj. zavarovanih območjih 
in območjih Natura 2000, pa si je pred izvedenim posegom 
potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo, ki ga pošlje-
te na pristojno enoto Zavoda RS za varstvo narave. Informaci-
jo o tem, ali se vaša parcela nahaja na katerem od navedenih 
območij, lahko preverite v naravovarstvenem atlasu, ki se 
nahaja na povezavi https://www.naravovarstveni-atlas.si/
web/.
 
Eva Langerholc, mag. biol. in ekol. z naravov.
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje

Sekanje obvodne vegetacije je poseg v naravo
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Triglav. Naš očak, najvišji vrh in simbol slovenstva. Kupljen 
za en goldinar pred 125 leti. Zlatorogov skalnati raj, zavit v 
meglo mitov in legend, prepojen z znojem in krvjo plezalnih 
pionirjev. Nepogrešljiv partner Vardarja v znani jugoslovan-
ski narodnobudilni pesmi in eno izmed prizorišč neustrašne-
ga upora proti okupatorju. 

Danes? Top instagram destinacija, v poletnih mesecih ob-
ljudena bolj kot trgovski centri v času popustov. Selfi pred 
Aljaževim stolpom lahko premagaš le s selfijem v Aljaževem 

stolpu. Triglav privablja pisane množice in med njimi se 
vedno najde nekaj junakov v japonkah, ki jih kasneje rešujejo 
s helikopterji. Ob tem se sprašujemo, kako za vraga se to 
sploh zgodi? Kdo na vzpon na 2864 metrov nadmorske višine 
krene s plaže?
Perica Jerković in Aleš Novak, prijatelja s podobnimi interesi 
in nekoliko manj podobnima značajema, gore doživljata 
različno. Aleš je član planinske zveze, izkušen pohodnik, TV-
voditelj in komik. Perica je človek, ki se izgubi v Ikei. Njuna 
epska pustolovščina, polna presenečenj, komičnih zapletov, 
duhovitih replik in smeha odpre večno dilemo: A si res pravi 
Sloven'c, če nisi šel na Triglav?

Več o predstavi: www.slovenecinpol.si
Avtorski projekt Perice Jerkovića, Aleša Novaka in Uroša 
Kuzmana, v sodelovanju s SiTi Teatrom BTC.
  
KULTURNI DOM VRANSKO
petek, 27. marca 2020, ob 20.00
 
Vstopnice: mojekarte.si, Petrol, pisarna ZKTŠ Vransko

Slovenec in pol

Ne spreglejte

V SPOMIN

JOŽETU LUŽARJU
(6. 3. 1928–29. 6. 1970)

 
29. junija bo minilo 50 let, odkar si na nedeljo zjutraj za ved-
no odšel od doma z besedami: »Nani, v hlevu je vse ureje-
no, samo konju daj vodo in pomolzi krave.« V denarnici še 
vedno nosim tvojo sliko. Pred letom dni se ji je pridružila še 
Francijeva, ki si ga spoznal in lepo sprejel. Dragi ati,  hvala 
ti za lepa otroška leta in za vse tisto, kar sem podedovala po 

tebi. Še vedno te pogrešam.
                                                                                    

Tvoja Nani

V SPOMIN
 

FRANCIJU ŠMITU
(16. 12. 1942–29. 1. 2019)

 
Prišla bo pomlad, ki si jo vedno z veseljem pričakoval, a žal 
se je tvoje srce pred letom dni ustavilo. Tvoja luč življenja 
je ugasnila in prižgala se je luč spomina, v naših srcih pa 
je ostala tiha bolečina. Vsem, ki prihajate na njegov grob 
in mu prižigate svečke, iskrena hvala. Tvoje opore in tvoje 
ljubezni ni več, a v naših srcih boš ostal takšen, kot si bil. 

Dragi Franci, hvala ti za vse.

Tvoji najdražji
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S pomladjo je prišel čas urejanja vrtov in njiv, ki se bo zavlekel 
še v kakšen drug letni čas. Medtem ko se vsi zavedamo, da je 
kurjenje odpadkov prepovedano, pa se pri ostankih zelenja in 
drugih bioloških odpadkih vrtičkarji vseeno vprašajo, ali smejo 
zakuriti ostanke, ki jim ostanejo od njihove dejavnosti. Rešitev, 
da navedeno kar na kraju samem zakurimo, se zdi prikladna. 
Pa je takšno početje primerno in – še pomembneje – sploh do-
voljeno?

Pri kurjenju česar koli predstavlja glavni problem nevarnost po-
žara. Sezona požarov v naravi se zaradi toplih in suhih pomladi 
in jeseni podaljšuje, najpogostejši povzročitelj pa je človek s 
svojo nepremišljeno dejavnostjo. Najpogosteje požare zanetijo 
prav lastniki zemljišč, ki želijo s kmetijskih površin odstraniti 
organsko maso. Takšno ravnanje je neprimerno tako z vidika 
varstva okolja kot tudi z vidika agrotehnike. Kurjenje žetvenih 
ostankov na njivah zmanjšuje biološko aktivnost tal, zmanjšuje 
humus v tleh ter onesnažuje okolje. Ostanki, kot so slama, ko-
ruznica in drugi rastlinski ostanki, namreč predstavljajo hrano 
mikroorganizmom v tleh, zato se namesto kurjenja spodbuja 
kompostiranje. Zaradi ognja, ki ne razvije dovolj visoke tem-
perature, se lahko v zrak spuščajo tudi toksični in karcinoge-
ni dimi in saje, poleg tega lahko ogenj in visoke temperature 
stimulirajo razvoj semena nekaterih trdovratnih vrst plevela. 
Površina po sežiganju sicer ozeleni, vendar pa se kakovost tal 
oziroma rodovitne prsti poslabša. Za kmete, ki uveljavljajo sub-
vencije za svojo dejavnost, velja popolna prepoved kurjenja na 
ornih zemljiščih, v primeru kršitev pa jim grozi denarna kazen.
 
Kako pa je s kurjenjem odpadkov?
V naravnem okolju je ne glede na to, ali gre za javne ali zasebne 
površine, prepovedano odstranjevati odpadke z uporabo og-
nja. Uredba o odpadkih, Ur. l. RS, št.  37/15 in 69/15, določa, 
da je potrebno odpadke, ki nastajajo pri dejavnosti, odstraniti 
na predpisan način – oddati jih je potrebno pooblaščenim zbi-
ralcem, odstranjevalcem ali predelovalcem odpadkov, nikakor 
pa jih ni dovoljeno kuriti, puščati ali odmetavati v naravnem 
okolju. V primeru, da je ugotovljeno, da se v naravnem okolju 
kurijo odpadki, pa je za ukrepanje pristojna Inšpekcija za oko-
lje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor. 
Kurjenje odpadkov je posebej problematično iz več razlogov. 

Pri kurjenju odpadkov se namreč poleg trdnih delcev sproščajo 
tudi druge strupene snovi. Pri kurjenju gum se npr. sproščajo 
nevarni dioksini, benzen, težke kovine, PAH (policiklični aro-
matični ogljikovodiki), PCB (poliklorirani bifenili), žveplovi in 
dušikovi oksidi. Te snovi pri ljudeh dražijo očesno sluznico in 
dihala, pri srčno-žilnih bolnikih pa poslabšujejo njihovo stanje. 
Ob dolgotrajni izpostavljenosti pa tovrstne snovi učinkujejo na 
centralni živčni sistem ali povzročijo raka. Pri kurjenju obde-
lanega lesa se sprošča veliko trdnih delcev, pri kurjenju s pre-
mazi in lepili obdelanega lesa pa se lahko sproščajo dioksini, 
rakotvorni PAH in druge problematične snovi. V preteklosti 
se je za premaze lesa precej uporabljalo formaldehidne smo-
le, formaldehid pa je substanca, ki je karcenogena. Tudi pri 
kurjenju papirja se v zrak sproščajo trdni delci, pri sežiganju 
plastike pa je posebej problematično kurjenje vrste plastike, 
ki vsebuje klorove molekule. Vinilklorid, iz katerega je narejen 
polivinil, npr. povzroča raka jeter.
 
NE POZABIMO!
V zbirni center Vransko, ki je v bližini podjetja Petre šotori, lah-
ko pripeljete in brezplačno oddate naslednje odpadke:
• papir,
• steklo,
• plastično in kovinsko embalažo,
• biorazgradljive odpadke,
• nevarne odpadke iz gospodinjstev,
• kosovne odpadke.
 
Za te odpadke ni omejitve oziroma ne velja omejitev količin. 
Gradbene odpadke v velikosti ene avtoprikolice pa lahko brez-
plačno pripeljete 4 x letno.
 
Zbirni center je odprt v sredo od 14.00 do 18.00 in v soboto 
od 8.00 do 12.00.
 
Vir: Zagovorniki okolja
 
Petra Arh

Sosed, dajte že enkrat nehat kurit odpadke!

Ne spreglejte



34 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Prireditve v občini Vransko

MAREC 2020

Napovednik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 3. 2020    
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET 
NA TURRACHER HÖHE

odhod s parkirišča 
ŠD Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

2. 3. 2020 
17.00

Javna predstavitev projekta
          “UREDITEV MERINŠČICE, PODGRAJŠČICE 

IN CERKNICE DO VTOKA V BOLSKO TER IZVEDBA 
ZADRŽEVALNIKA NA MERINŠČICI”

Kulturni dom Vransko Občina Vransko 
(03 703 28 00)

3. 3. 2020 
10.00

BRALNO DRUŽENJE 
S STANOVALCI DOMA Naš dom

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

5. 3. 2020 
15.00-19.00

DRIFT AKADEMIJA 
Z LUKO MARKOM GROŠLJEM CVV, Čeplje 29 b AMZS, d. d.

6. 3. 2020
 20.00

Celovečerni koncert
VEČER GLASBE LOJZETA SLAKA: 

V SLAKOVI ZIDANICI
Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298, 03 703 12 10)

7. 3. 2020 
18.00

KULTURNO-GLASBENI DOGODEK OB DNEVU 
ŽENA Kulturni dom Vransko Literarno društvo LIvRA 

9. 3. 2020 
16.00-20.00

SAMO ZA ŽENSKE CVV, Čeplje 29 b AMZS, d. d. 

10. 3. 2020 
16.00-19.00

DINAMIČNA VOŽNJA Z ANDREJEM JEREBOM CVV, Čeplje 29 b AMZS, d. d.

13. 3. 2020 
18.00

LETNI OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA 
VRANSKO Gasilski dom Vransko Planinsko društvo Vransko

(031 210 298)

13. 3. 2020 
18.30

Potopisno predavanje Tadeja Bolteta
AFRIKA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica 

Vransko (03 703 12 80)

14. 3. 2020  
10.00

Otroški abonma in izven
SROTE Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

14. 3. 2020 
19.30

Gledališki abonma in izven
8 ČRK, PRVA JE L Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

16. 3. 2020  
10.00

BRALNO DRUŽENJE 
S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica 

Vransko (03 703 12 80)

17. 3. 2020 
18.00

SAPRAMIŠKA,
PRAVLJIČNA URA Z BRINO KRAŠOVEC Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

19. 3. 2020 
16.30

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU Športna dvorana Vransko OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

22.-29. 3. 2020 Misijon na Vranskem
»BODITE ŽIVI KAMNI CERKVE!«

Župnijska cerkev 
sv. Mihaela Župnija Vransko

27. 3. 2020 
20.00

Komedija
SLOVENEC IN POL Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

29. 3. 2020 
11.00

LETNI OBČNI ZBOR 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRANSKO Gasilski dom Vransko Društvo upokojencev 

Vransko

• avtobiografska komedija KRIZA SREDNJIH LET – Ranko Babič, 17. 4. 2020, ob 20.00
• koncert PRIFARSKI MUZIKANTI in NUŠKA DRAŠČEK, 8. 5. 2020, ob 20.00

ZKTŠ VRANSKO NAPOVEDUJE …
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

11. 3. 2020
18.00

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA

Občina Tabor,
sejna soba

Damijana Lukman
(031 328 990)

12. 3. 2020
9.00-10.00

Krožek 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava 
Žalec

(041 498 266)

14. 3. 2020
8.00-12.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME Inotrak, d. o. o.,

Kapla 16
Steyr klub Savinjske doline

(041 620 270)

14. 3. 2020
19.00

Najbolj prleška komedija
GOSTUVENJSKA ŠTORIJA

v izvedbi Gledališke sekcije KD Obrež

Dom krajanov,
dvorana

Turistično društvo Tabor 
(041 393 828)

21. 3. 2020
15.00

OTROŠKE USTVARJALNE DELAVNICE
ZA MATERINSKI DAN

Dom krajanov,
dvorana

Turistično društvo Tabor 
in Vrtec Tabor
(041 393 828)

24. 3. 2020
17.00

PROSLAVA 
OB MATERINSKEM DNEVU

Dom krajanov,
dvorana

POŠ Tabor
(041 724 386)

24. 3. 2020
18.00-19.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

 (03 712 12 52)

26. 3. 2020
17.00

TEST HOJE PO PEŠPOTI 
Z MERITVAMI

Pešpot 
Tabor-Ojstriška vas 

Center za krepitev zdravja SSD
ZD Žalec

(031 232 757)

28. 3. 2020
8.00

OBČINSKA
ČISTILNA AKCIJA območje občine

Občina in
društva Občine Tabor

(03 705 70 80)

30. 3. 2020
18.00

 Predavanje
ŽIVLJENJE, MOČNEJŠE

OD SMRTI

Dom krajanov, 
dvorana

Slovensko društvo Hospic
(031 669 088)

• avtobiografska komedija KRIZA SREDNJIH LET – Ranko Babič, 17. 4. 2020, ob 20.00
• koncert PRIFARSKI MUZIKANTI in NUŠKA DRAŠČEK, 8. 5. 2020, ob 20.00



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

Vstopnice: 
mojekarte.si, Petrol, pisarna ZKTŠ Vransko


