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Beseda župana

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Epidemija koronavirusa in sprejeti ukrepi za preprečitev širjenja bolezni COVID-19 so popol-
noma spremenili običajen vsakodnevni utrip, a dejstvo, da se ukrepi že sproščajo, predstavlja 
svojevrstno olajšanje.

Na spremenjen vsakdan je najbolj vplivalo zaprtje šole in vrtca ter gostinskih lokalov. Takoj 
zatem se je življenje v občini dobesedno ustavilo. Ves čas pa so bili odprti zdravstveni dom, 
lekarna, pošta in trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.

Za ocenjevanje posledic, ki jih je oziroma jih bo prinesla skoraj popolna ustavitev javnega živ-
ljenja, je še prezgodaj. Menim pa, da bodo posledice hude, najbolj bodo prizadeti gostinstvo, 
turizem in storitvene dejavnosti.

V naši občini smo štab civilne zaščite aktivirali že dan pred uradno razglasitvijo epidemije. Ta je skupaj z občinsko upravo 
kot podporno službo ter s prostovoljci občinskega odbora Rdečega križa in Župnijske Karitas Vransko pravočasno izvedel vse 
aktivnosti za pomoč občanom v primeru potrebe.
Veseli me, da solidarnost, ki je značilna za podeželje, še ni zamrla. Tokrat smo to še enkrat dokazali. Ker menim, da je v 
takšnih razmerah potrebno ukrepati takoj in da morajo biti ukrepi otipljivi in ne selektivni, me je razveselilo, da so članice in 
člani občinskega sveta  predloge ukrepanja tako enotno podprli.

Epidemija je bila v času, ko praznujemo občinski praznik. Zaradi ukrepov za zajezitev okužbe z novim koronavirusom so tako 
na žalost odpadle vse prireditve ob prazniku, so pa svetniki na dopisni seji kljub temu potrdili letošnje prejemnike občinskih 
priznanj. Ta bodo slavnostno podeljena ob prvi priložnosti, ko bodo prireditve spet dovoljene, najverjetneje ob dnevu držav-
nosti.

Tudi preteklo leto smo se soočali z nezadostnim financiranjem občin. Kljub temu smo investicijam namenili kar tretjino prora-
čunskih prihodkov. Dokončali smo obnovo ceste Vransko-Lipa, uredili cesto do stanovanjskega naselja v Čepljah ter sanirali 
plazove na občinskih cestah v Limovcah, Zaplanini, Ločici in Čepljah. Skupna vrednost teh sanacijskih del je bila 297.000 
evrov.

Proračun občine Vransko za leto 2020 je bil sprejet 10. decembra 2019. Predvidenih je 2.925.057 evrov odhodkov. S sprejetim 
proračunom zagotavljamo delovanje vseh javnih zavodov, s poudarkom na šoli in vrtcu. Posebno pozornost namenjamo soci-
alno šibkim in starejšim občanom. Ohranjamo financiranje brezplačnega toplega obroka in dosežen obseg pomoči na domu. 
Ob vsem tem predvidevamo še rekonstrukcijo javne poti JP 916101 Ropasija, izgradnjo mostu v centru trga, druge faze čistilne 
naprave Vransko in hodnika za pešce v Prekopi.
Pripravljamo pa tudi projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovoda Zaplanina-Ločica-Vransko in Občinski prostorski načrt.
Na predlog nove vlade, ki je pokazala več razumevanja za podeželje, se je v sklopu protikriznih ukrepov že povečala povpreč-
nina za občine, kar v praksi pomeni pomembno izboljšanje finančnega položaja občin. Menim, da lahko tudi občine s poveča-
nim obsegom investiranja odigramo pomembno vlogo v blaženju gospodarskih posledic epidemije koronavirusa.
Zelo pomembni za razvoj našega kraja in občine nasploh so gradnja hotela Grof, zaključek izgradnje proizvodnih prostorov 
podjetja Profi Kmet in začeta prenova proizvodnih prostorov na območju industrijske cone INDE Vransko.

Spoštovani, kot sem že omenil, zaradi trenutnih razmer v domovini in svetu letos nismo praznovali občinskega praznika. Naj 
na tem mestu sklenem nagovor z željo, da se še naprej držimo predpisanih ukrepov, da čim prej dokončno premagamo virus, 
da bomo lahko prihodnje leto obeležili občinski praznik s praznovanjem, kot si ga zaslužimo. Vse dobro vam želim. 

Franc Sušnik, župan

NAGOVOR ŽUPANA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
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Uvodnik / koronavirus

Tehnologija nam je omogočila stik z udeleženci in svetovanci

Letošnji teden Rdečega križa zara-
di spremenjenih razmer zaznamujejo 
drugače, toda še vedno pomagajo lju-
dem, ki potrebujejo njihovo pomoč, v 
teh časih še bolj. V žalskem območnem 
združenju, ki deluje na območju šestih 
spodnjesavinjskih občin, prostovoljci 
iz 14 krajevnih organizacij na terenu 
ves čas skrbijo za svoje sokrajane.

V začetku aprila so s svojimi prostovolj-
ci in prostovoljci občinskih štabov civil-
nih zaščit razdelili prehranske pakete 
socialno ogroženim in novim prosilcem; 
predvsem mladim družinam, v katerih 
sta starša ostala brez služb. V primerja-

vi z lanskim letom je zaradi novih prosil-
cev za 9 % več prejemnikov hrane.
 
Nekatere občine so osnovnošolskim 
otrokom in starejšim omogočile tople 
obroke; starši jih večinoma prevzemajo 
sami, starejšim pa jih na dom dostavlja-
jo tudi njihovi prostovoljci.
Takoj po vzpostavitvi učenja na daljavo 
se je pokazala potreba po računalnikih, 
saj so se nekaterim otrokom pokvarili 
ali pa jih sploh niso imeli. Donirali so 
jih: Občina Žalec, Študentski klub Ža-
lec, Koronarni klub Spodnje Savinjske 
doline, Hiša Sadeži družbe Žalec, pod-
jetja in posamezniki, starši pa jih prev-

zemajo v žalskem skladišču RK. 
 
V teh dneh jim prejemniki humanitarne 
pomoči dostavljajo dokumentacije o 
prihodkih v letu 2020, na osnovi katerih 
bodo prejeli naslednje količine hrane, 
predvidoma konec junija.
 
Skladišče z oblačili in obutvijo v Žalcu 
še ni odprto, prav tako še niso začeli 
izvajanja tečajev in izpitov iz prve po-
moči. Vse to naj bi začeli izvajati po 18. 
maju, ko naj bi se sprostili omejevalni 
zaščitni ukrepi.

RKS - OZ Žalec

Ob tednu Rdečega križa, od 8. do 15. maja, in svetovnem 
dnevu Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 8. majem

Čeravno je UPI – ljudska univerza Žalec sodoben center za 
izobraževanje odraslih, smo, podobno kot večina izobraže-
valnih ustanov v Sloveniji, za uporabo potencialov IKT v izo-
braževanju potrebovali sociološki moment. Konkretno spod-
budo. Okoliščine, v katerih je izobraževanje na daljavo edino 
možno.
Glede na to, da si na UPI Žalec od leta 2018 dalje prizadeva-
mo za sistematično in kakovostno uvajanje uporabe digital-
nih orodij oziroma kombiniranega učenja, kar je šlo z roko 
v roki z mednarodnim projektom Erasmus+ Quality Blended 
Learning, je bil prehod na e-izobraževanje lažji, kot bi bil si-
cer. Metodo kombiniranega učenja smo v lanskem letu us-
pešno vpeljevali v izobraževalne programe v okviru projekta 
ESS Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski re-
giji 2018-2022 ter v jezikovne tečaje, postavili smo spletne 
učilnice v učnem okolju Moodle ter izvedli delavnice za so-
delavce in učitelje. Dlje od tega pa, ne glede na ves vložen 
trud, nismo prišli. Do 16. marca letos. Po tem datumu se je 
vse bliskovito spremenilo. Takoj ob razglasitvi epidemije vi-

rusa covid-19 oziroma po zaprtju izobraževalnih ustanov smo 
na UPI Žalec timsko sklenili, da želimo udeležencem ponu-
diti možnost izobraževanja na daljavo in jim s tem vsaj malo 
pomagati, da jim bo čas v izolaciji hitreje minil, da ohranijo 
svojo »učno kondicijo in pa seveda, da izpeljemo šolsko leto 
tako, da bodo lahko udeleženci opravili predvidene izpite, 
zaključili izobraževanje s splošno ali poklicno maturo ter zak-
ljučnim izpitom.  
Rezultat tega je, da na daljavo izvajamo tako neformalne kot 
tudi formalne izobraževalne programe ter celo svetovanje in 
samostojno učenje. Med dejavnostmi za prosti čas pa na da-
ljavo potekata tudi tečaj flamenka in glasbena šola za odra-
sle. No, pa pojdimo po vrsti. 

Tehnologija nas ni povozila. Zaradi tehnologije smo zvo-
zili.
V okviru projekta ESS Krepitev temeljnih in poklicnih kompe-
tenc v Savinjski regiji 2018-2022 je bil prehod na e-izobraže-
vanje nekaj, kar se je zgodilo skoraj kot nekakšen naravni pro-
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ces.  Z vsemi 3 izobraževalnimi programi, ki smo jih v marcu, 
v trenutku razglasitve  epidemije koronavirusne bolezni, izva-
jali (Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe 
poklica, Uporaba pametnih telefonov/tablic v vsakdanjem 
življenju in UŽU Izzivi podeželja), smo po 16. marcu nadalje-
vali na daljavo. Seveda po tehtnem premisleku, pogovorih z 
učitelji o načinu izvedbe ter potem, ko smo pri udeležencih 
preverili, ali razpolagajo z ustrezno opremo in vsaj minimal-
nim znanjem za e-izobraževanje. Za izvajanje izobraževanja 
na daljavo uporabljamo Arnesove spletne učilnice v učnem 
okolju Moodle, orodje Teams, ki omogoča virtualna srečanja 
in sinhrono komunikacijo ter orodje Google Hangouts. Udele-
ženci vseh tečajev so e-izobraževanje vzeli kot priložnost, da 
se naučijo še nečesa novega, kot »dobro izkoriščen čas, sedaj 
ko so doma« in nič jim ni bilo nerodno, če je kdaj kaj »zmrzni-
lo«, če se kdo ni mogel »priklopiti« ali če je kdo koga po po-
moti zbrisal iz skupine. Vsi taki pripetljaji so postali anekdote 
o tem, kako smo se učili v času koronavirusa.
Generaciji 45+ niti koronavirus ne more preprečiti, da ne bi 
nadaljevali s tečajem Uporabe pametnih telefonov. Ravno 
prav smo se družili na predavanjih na UPI-ju v Žalcu v sklo-
pu programa Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 
od konca meseca januarja, da smo se dodobra spoznali med 
sabo in se že marsikaj koristnega naučili, ne samo, kako se 
pokliče ali pošlje sporočilo. Ob izvrstnem predavanju in prip-
ravi odličnih gradiv našega super predavatelja Andreja Slonj-
ška ter UPI Žalca mi s predavanji nadaljujemo varno od doma. 
Z uporabo spletne učilnice in s sodobnim načinom komuni-
ciranja – z Googlovo mobilno spletno klepetalnico Hangouts 
se vidimo in slišimo vsak četrtek vsak iz svojega doma, bodisi 
preko računalnika bodisi preko telefona. Ob res super prip-
ravljenem gradivu, ki ga prejemamo na elektronski naslov  ali 
ga prevzamemo v spletni učilnici, se na  predavanjih »v živo« 
učimo o različnih pripomočkih in nastavitvah, ki nam jih po-
nujajo  naši pametni telefoni,  različnih mobilnih aplikacijah 
in orodjih, o  pravilni upo-
rabi fotoaparata, sodobnih 
načinih komuniciranja  in 
še marsičem,  kar nam pri-
de zelo prav tako v vsakda-
njem življenju kot tudi na 
poklicni poti na delovnem 
mestu. Več kot odlično iz-
koriščen čas, ki ga imamo, 
sedaj ko smo doma.  Toplo 
priporočam vsem, tako sta-
rejšim kot tudi mlajšim, da 
se udeležijo naslednjega 
tečaja Uporabe pametnih 
telefonov - če pa jih bo učil 
g. Andrej Slonjšak, pa  itak 
dobite »top of the top« ko-
ristnega znanja in informa-
cij.  Naša skupina nestrpno 
že komaj čaka četrtka, da 
se »vidimo«, pokažemo, kaj 
smo naredili, in se naučimo 

zopet kaj novega. Velika hvala g. Andreju Slonjšku! Srečno!
Klavdija Kač, udeleženka Uporabe tablic/pametnih telefonov 
v vsakdanjem življenju

Maja želim opravljati maturo – kaj pa zdaj?
Z enako vnemo, a z večjo zadržanostjo in sistematičnostjo, 
smo se na UPI Žalec lotili izvajanja izobraževanja na daljavo 
v srednješolskih programih in v programu osnovne šole za 
odrasle. Pri tem so bili naši vodniki okrožnice MIZŠ ter usme-
ritve pristojnih institucij (Državni izpitni center, Center RS za 
poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije), ki so 
prihajale sproti in nam dajale okvir, kako naj organiziramo 
delo. Tudi tu smo najprej vzpostavili spletne učilnice v okolju 
Moodle, v katerih so udeležencem na voljo spletna gradiva 
in raznolike učne aktivnosti. V želji, da našim udeležencem 
ponudimo čim bolj kakovostno e-izobraževanje, našim učite-
ljem pa pomoč in podporo, smo 2. 4. prvič izvedli webinar za 
učitelje o uporabi spletnih učilnic ki se ga je udeležilo 19 uči-
teljev in tudi organizatorji izobraževanja UPI Žalec. Tako velik 
interes naših učiteljev za učenje in nove oblike dela nas je 
navdušil, zato smo v nadaljevanju webinarje izvajali tedensko, 
vsak četrtek popoldne, uvedli pa smo tudi individualne kon-
zultacije za učitelje. Vse skupaj je bilo toliko bolj zanimivo, 
ker smo se skupaj učili, delali napake in eden drugega dopol-
njevali, s tem pa smo ustvarili izjemno sodelovalno vzdušje, 
ki nas je navdajalo z zaupanjem v to, da nam gre dobro in da 
bomo zmogli tudi to. Iz dneva v dan smo postajali kompe-
tentnejši, spletne aktivnosti, ki so jih učitelji pripravljali, pa 
so se iz tedna v teden množile, postajale so kompleksnejše 
in čedalje bolj osredotočene na udeleženca v izobraževanju 
odraslih.  Vseeno nas je skrbelo, kako bomo izvedli prever-
janje in ocenjevanje. In preden smo tudi v praksi pristopili 
k temu, smo se med sabo veliko pogovarjali, sodelovali, si 
izmenjali informacije s sodelavci iz drugih ljudskih univerz, 
srednjih šol, preverili interes, znanje in tehnične možnosti pri 
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udeležencih ter se jim v kar največji možni meri prilagodili 
tudi pri izbiri tehnologije. Ne vemo, kdo je imel večjo tremo 
ob izvedbi prvega izpita – udeleženci ali učitelj in organizator 
izobraževanja - in kdo je bil bolj vesel ob prvih uspehih. Zo-
pet se je izkazalo, da sta ključna dobro sodelovanje in iskrena 
skrb za napredovanje udeleženca v izobraževanju odraslih.
 
Svetovanje na daljavo – izziv in priložnost
Če smo bili svetovalci pred časom do izvajanja svetovalne 
dejavnosti na daljavo skeptični in mnenja, da osebnega stika 
z IKT-tehnologijo ne moremo nadomestiti, smo v času epi-
demije virusa covid-19 svoje mnenje spremenili. Razlog za 
to je bila naša velika želja, da ohranimo stik s svetovanci in 
jim pomagamo po svojih najboljših močeh. Zato smo zavihali 
rokave, se seznanili z usmeritvami pristojnih institucij, zlasti 
Andragoškega centra Slovenije, in preučili mnogo gradiva na 
to temo, nato pa pričeli z izvajanjem svetovalne dejavnosti 
na daljavo. Pri obeh, v Svetovalnem središču ISIO in v okviru 
projekta ESS Svetovanje za zaposlene 2016-2022, smo s sve-
tovanci komunicirali večinoma preko elektronske pošte in z 
uporabo različnih programov za pogovore, kadar pa smo že-
leli pristopiti do starejših svetovancev in do tistih, ki so slab-
še digitalno pismeni, pa smo uporabili kar stari dobri mobilni 
telefon. Odzivi svetovancev so bili neverjetno pozitivni. Iskre-
no veseli so bili našega klica, elektronske pošte, pravzaprav 
naše pozornosti in skrbi zanje. Sicer pa smo svetovalci veli-
ko časa namenili samostojnemu razvojnemu in strokovnemu 
delu, promociji svetovanja v izobraževanju odraslih (portal 
Zaznanje.si), spremljanju svetovancev in svetovanju v pove-
zavi s spletnim učenjem, pregledu strokovne literature, pri-
pomočkov, pregledu stanja na področju lokalnega gospodar-
stva ter pripravi na jesenski čas.
 
E-večgeneracijski center Planet generacij UPI
Projekt Večgeneracijski center Planet generacij UPI naslavlja 
različne generacije, med katerimi prevladujejo starejši, tisti 
z manj priložnostmi, ranljive ciljne skupine. Zato bi lahko na 
hitro presodili, da izobraževanje na daljavo pač ni primerno 
za tovrstno dejavnost in za te ciljne skupine. Po globljem sku-
pnem premisleku pa smo našli kar nekaj rešitev. Vedeli smo, 
da mora izobraževanje na daljavo temeljiti na nečem, kar je 
uporabnikom Večgeneracijskega centra Planet generacij UPI 
blizu, kar vsakodnevno uporabljajo. Zato se je zdelo socialno 
omrežje Facebook idealna izbira. Na FB Planet generacij vsak 
dan, od 16. marca dalje, objavimo ideje za kuhanje, peko, 
kaligrafijo, ustvarjanje, raziskovanje, branje … in na ta način 
skrbimo za vse skupine, tudi za najbolj ranljive in osamljene. 
Slednjim omogočamo individualne pogovore na daljavo na 
Inštitutu Sensus (info@institut-sensus.si), kajti verjamemo, 
da lahko že pogovor pomaga in zmanjša psihofizične posledi-
ce spremenjene rutine, izolacije in negotovosti.
Izvajamo tudi kuharski tečaj na daljavo na FB-strani Kulina-
rika na daljavo z Andrejem Slonjškom, oblikovali pa smo še 
zaprto FB-skupino Šivilje na daljavo, v kateri se vodja delav-
nice šivanja vsako sredo dopoldne javlja v živo in skupaj z 
udeleženci ustvarja nove šiviljske izdelke, kreacije. Tudi male 
črne oblekice, kajti skupaj z ustanoviteljico FB-strani Šivilje 

amaterke chat Mojco Čretnik in modno kreatorko Majo Šta-
mol Droljc bomo med vsemi doma sešitimi črnimi oblekicami 
izbrali 3 najlepše in jih predstavili na jesenski modni reviji na-
šega Planeta generacij z naslovom »Srčne ustvarjalke na poti 
do uspešne zgodbe Maje Štamol Droljc«. Z modnimi oblačili 
in izhodi bomo predstavili, kako iz malega, srčnega, ama-
terskega, raste veliko in prepoznavno. Prepoznavno, kot je 
modna ustvarjalka Maja Štamol Droljc, ki je prvi tečaj šivanja 
opravila prav na UPI – ljudski univerzi Žalec.
 
Bo izobraževanje odraslih odslej drugačno?
Ne glede na to, ali spadate med »tradicionaliste«, ki si izo-
braževanja in svetovanja ne morejo predstavljati brez oseb-
nega stika, ali med tiste, ki v izobraževanju na daljavo slutijo 
prihodnost, ste v tem času najverjetneje veseli, da nam je 
na voljo tehnologija. Da, ima svoje slabosti, a tudi številne 
prednosti. V tem zahtevnem času pa se je izkazala predvsem 
kot močno orodje, kot most med izobraževalci, svetovalci, 
udeleženci, svetovanci. 
Za maloštevilni, a izredno angažiran kolektiv UPI-ja je bil 
prehod na nov način dela sprva zelo negotov, tako kot tudi 
v drugih kolektivih v Sloveniji. Vedeli pa smo, da moramo 
takoj zavihati rokave, se preseliti iz predavalnic v digitalno 
okolje in peljati naše poslanstvo – izvajanje kakovostnega iz-
obraževanja in svetovanja – po drugi poti naprej. Razumljivo 
je, da smo morali novi način dela najprej usvojiti zaposleni 
na UPI, saj je bilo potrebno izdelati protokole, navodila in 
usmeritve, šele potem smo lahko k izobraževanju na daljavo 
pritegnili in zanj navdušili naše odlične učitelje. Menimo, da 
smo skupaj tako naredili največ, kar smo lahko, v zelo krat-
kem času, ki nam je bil dan za prilagoditev. Vsekakor pa zdaj 
lahko zatrdimo, da je za kakovostno izvedbo izobraževanj na 
daljavo v prvi vrsti potrebno veliko lastnega študijskega dela 
in učenja, preučevanja in prilagajanja gradiv, študij primerov 
dobrih praks, strokovnih pogovorov in razprav, vsakodnevnih 
usklajevanj tako med zaposlenimi kot tudi z učitelji. Na UPI 
- ljudski univerzi Žalec smo bili v izvajanje izobraževanja na 
daljavo vključeni vsi – vodstvo, strokovni delavci in učitelji. 
Učili smo se spotoma. Vseživljenjsko. Naučili veliko – teorije 
in prakse. V času skupnega učenja smo se en z drugim in z 
učitelji še močneje povezali. Okrepili smo zavedanje, da je pri 
izvajanju izobraževanja odraslih pomemben vsak člen, hkrati 
pa vemo, da nam brez naših učiteljev, ki so se izkazali za iz-
jemno sodelovalne, zavzete, motivirane in odprte za učenje, 
ne bi uspelo. 
Sodelavci UPI, skupaj z učitelji, iz tega zahtevnega obdobja 
stopamo z novo pridobljenim znanjem, okrepljenimi digital-
nimi kompetencami in s konkretnimi izkušnjami izobraževa-
nja in svetovanja na daljavo. Naredili smo pomemben korak, 
dva ali tri in verjamemo v to, da bodo tem korakom sledili še 
številni. V novo izobraževalno sezono zato zremo z optimiz-
mom, kajti izobraževanje na daljavo za odrasle udeležence 
odpira številne nove možnosti in priložnosti. In naše pos-
lanstvo je, da jih omogočimo.
 
Biserka Neuholt Hlastec (biserka.neuholt@upi.si),  
UPI – ljudska univerza Žalec
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Beseda poslanca

Državni zbor je na izredni seji potrdil spremembo sklepov o sestavi in imenovanju 
predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalnih komisij 
DZ. 28. 4. 2020 sem torej postal predsednik parlamentarne komisije o ugotavljanju 
zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB.

Želim nadaljevati dobro zastavljeno delo svojega predhodnika Jerneja Vrtovca, 
predvsem pa si želim in bom naredil vse, da bodo odgovorni za svoja dejanja odgo-
varjali. Štejejo namreč samo dejanja in ne besede.

Aleksander Reberšek

Interventni zakon #PKP2 med drugim 
prinaša tudi zvišanje povprečnin 
občinam ter oprostitev plačila 
najemnin za poslovne prostore v lasti 
države in občin. Dvig povprečnine, ki 
smo ga v NSi ves čas obljubljali, je za 
občane v preštevilnih občinah več kot 
dobrodošel. Povprečnina se v letu 2020 
dviguje s 589,11 na 623,96 evrov.

Zvišanje povprečnin pomeni več denarja 
za izpraznjene občinske blagajne. 

Več denarja za ceste, komunalno 
infrastrukturo, vrtce, šole, društva …

Zagotovili smo več denarja za boljši 
življenjski standard občanov in hitrejši 
razvoj občin. 

Pri nas beseda velja.

Aleksander Reberšek

PARLAMENTARNA KOMISIJA O ZLORABAH V DUTB

PARLAMENTARNA KOMISIJA O ZLORABAH V DUTB

S 26. majem ponovno uradne ure na Občini Vransko in 
Krajevnem uradu Vransko

Poveljnik Civilne zaščite Občine Vransko Vladimir Reberšek 
je izdal sklep o delnem preklicu odredbe št. 843-02/2020 
z dne 12. 3. 2020, ki je bila izdana ob razglasu epidemije 
novega koronavirusa SARS-CoV-2.

Na podlagi izdanega sklepa bo ponovno vzpostavljen obi-
čajen urnik uradnih ur Občine Vransko in Krajevnega urada 
Vransko, župan in uslužbenci občinske uprave pa bodo po-
novno dosegljivi na običajnih telefonskih številkah in elek-
tronskih naslovih. Sklep začne veljati v torek, 26. 5. 2020.
V skladu z izdanim sklepom morajo stranke Občine Vransko 
in Krajevnega urada Vransko do preklica v poslovne prostore 
vstopati posamično, si pred vstopom nadeti zaščitno masko 

in razkužiti roke ter upoštevati medosebno varnostno razda-
ljo 1,5 m. 

Uradne ure Občine Vransko:

Torek: 8.00–10.00 in 10.30–14.00
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
Petek: 8.00–10.00 in 10.30–13.00.
 
Občinska uprava
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Na poziv, ki ga je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Ob-
čine Vransko javno objavila konec meseca februarja, so štirje predlagatelji posredovali šest predlogov za 
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2019. Po predhodni obravnavi na dopisni seje komisije je občinski 
svet na 4. dopisni seji sprejel sklep o podelitvi grba, plakete in treh priznanj Občine Vransko.

Za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti prejme Ivan Kokovnik iz Stopnika grb Občine Vransko, za prispevek k 
razvoju turizma in prepoznavnosti občine prejme družina Zorko iz Prapreč plaketo Občine Vransko, priznanje Občine Vransko 
pa prejmejo Uredniški odbor za izdajo zbornika Vransko skozi čas za strokovno orisano celovito dogajanje na Vranskem od 
rimskih časov do danes, Medobčinsko društvo invalidov Žalec za nudenje socialne pomoči invalidom ter njihovo vključevanje 
v družbo in Rotary club Žalec za soorganizacijo dobrodelnih koncertov Žarek upanja in zbiranje sredstev za otroke iz socialno 
šibkih družin.

Ker slavnostna akademija občinskega sveta, na kateri so bila občinska priznanja tradicionalno slavnostno podeljena, letos 
zaradi aktualne epidemije koronavirusa in z njo povezanih omejevalnih ukrepov žal odpade, bodo prejemniki priznanja prejeli 
ob prvi priložnosti po sprostitvi omejevalnih ukrepov. Že zdaj pa vsem iskreno čestitamo. 
 
Občinska uprava

Zaradi epidemije novega koronavirusa je Občinski svet Občine Vransko tudi svojo aprilsko sejo izvedel dopisno. Seja je 
med 14. in 21. aprilom potekala po elektronski pošti, na dnevnem redu seje pa je bilo enajst točk.

V okviru prve točke dnevnega reda seje je župan odgovarjal na vprašanja in pobude občinskih svetnic in svetnikov Petra Re-
berška, Brede Čvan, Brigite Gosak, Marjana Pečovnika in Danila Štanteta. 

Nato je občinski svet po hitrem postopku sprejel dopolnitev poslovnika občinskega sveta, ki je v razmerah razglašene epi-
demije omogočila potrditev zapisnikov 9. redne, 2. dopisne in 3. dopisne seje. Po hitrem postopku je bil sprejet tudi Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. 

V nadaljevanju dopisne seje so občinske svetnice in svetniki odločili o prejemnikih priznanj Občine Vransko za leto 2019, 
obravnavali letna poročila koncesionarjev za izvajanje javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin, dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote, socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu ter 
letna poročila javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Vransko: Osnovne šole Vransko-Tabor, Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko, Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene 
šole »Risto Savin« Žalec, II. osnovne šole Žalec in UPI ljudske univerze Žalec. 

Pri predzadnji točki dnevnega reda seje je občinski svet obravnaval letno poročilo Občine Vransko o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2019, v okviru zadnje točke pa je obravnaval 
in odobril vlogo za sofinanciranje nastopa naše mlade športnice Eme Mešič na Evropskem prvenstvu v teakwondoju v Pragi. 
  
Občinska uprava

Letošnji prejemniki občinskih priznanj

Občinski svet tudi aprila odločal na dopisni seji

Zgodilo se je
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Dogodki:
V ponedeljek, 16. marca 2020, je bila razglašena epidemija 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka 
dalje smo gasilci prekinili vsa tekmovanja, izobraževanja ter 
vsa ostala nenujna dela, opravljamo zgolj posredovanja ob 
nesrečah in požarih.
 
Vse informacije glede KORONAVIRUSA lahko spremlja-
te na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje, https://
www.gov.si/teme/koronavirus/ in na spletni strani Nacio-
nalnega inštituta za Javno zdravje https://www.nijz.si/sl/
koronavirus-2019-ncov. 
 

Klicni center za informacije o koronavirusu – 080 14 04.
 
Nekaj statistike:
 
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 17 intervencij, ki so skupno trajale 23 ur in 20 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 3 ure, najkrajša pa 30 minut. 
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
 
V GPO Žalec so imeli 9 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli pet intervencij, v GPO Polzela 
so imeli dve intervenciji ter GPO Vransko eno, v GPO Tabor pa  intervencij niso imeli.
 
Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec
Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec med 15. aprilom in 15. majem 2020 – izpis iz VULKANA (izsek za GPO Vransko)
 
GPO VRANSKO, 30. 4. 2020
Ob 21.34 so v kraju Jeronim, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, na zahtevo policije gasilci PGD Vransko in Ločica pri Vran-
skem pogasili večji kup vejevja in pregledali okolico.
 
Prispevek pripravil:
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. aprilom in 15. majem 2020

Zgodilo se je
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ZKTŠ

Schwentnerjeva hiša, v kateri je sedež TIC-a Vransko, 
po nenačrtovanem podaljšanem premoru in upošteva-
joč navodila in priporočila pristojnih inštitucij ponovno 
odpira vrata. Vabimo vas na ogled rojstne hiše založni-
ka moderne Lavoslava Schwentnerja, k nakupu doma-
čih dobrot lokalnih ponudnikov (suhomesnati izdelki, 
ocvirki, med, sir …), izdelkov domače in umetne obrti, 
zbornika Vransko skozi čas in drugih publikacij ter spo-
minkov. Novost v ponudbi je spominek Vranskega. Spo-
minek je bil v preteklem letu izbran na podlagi razpisa, 
na katerega so se odzvali štirje avtorji z desetimi pre-
dlogi: Schwentnerjeva skrivnost, Schwentnerjevo kazalo, 
Schwentnerjev spominski set, Magnetek Vrana, Vranske 
rože / šopek mali, Vranske rože / šopek veliki, Nosilna 
vrečka, Ročno poslikane vrane na keramiko (skodelice), 
Poldetova kazalka, Voščilnica s tekstom. Komisija v se-

stavi Vlado Rančigaj, Tina Žličar, Marjetka Kapus, Rudi Pušnik in Tanja Goropevšek je največ točk dodelila predlogu 
Schwentnerjev spominski set, ki ga sestavljajo lesena šatulja, nalivno pero in leseno knjižno kazalo. Komisija je po 
končanem ocenjevanju ugotovila, da je avtorica zmagovalnega predloga Darja Kos. Občinski svet Občine Vransko je na 
predlog komisije izbrani predlog potrdil za turistični spominek Vranskega. 

Delovni čas:
ponedeljek 11.00-15.00
torek  11.00-15.00
sreda  11.00-15.00
četrtek  11.00-16.00
petek  11.00-15.00
sobota  10.00-12.00

TIC Vransko
Vransko 25
3305 Vransko
T: +386 41 919 829 
zkts.vransko@gmail.com
www.zkts-vransko.si

TIC VRANSKO ODPIRA VRATA
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
Vransko, 29. maj 2020                                              Številka 95/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda 
in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko 

ZAPISNIKI 
 
2. ZAPISNIK 4. dopisne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Sklep o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda 
in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko 

Na podlagi 16. in 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, 
št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na predlog župana Občine Vransko na 3. dopisni 
seji dne 27. 3. 2020 sprejel naslednji  

S K L E P 
o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 

storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih 
voda in čiščenja odpadnih voda na območju 

občine Vransko 

1. člen 

Zaradi epidemije novega koronavirusa SARS-CoV-2 in z njo 
povezanih omejevalnih ukrepov oblasti se, v skladu s 
priporočili Vlade Republike Slovenije o izvajanju omilitvenih 
ukrepov za omejevanje negativnih finančnih posledic 
epidemije,  vsi uporabniki storitev 

- oskrbe s pitno vodo,  
- odvajanja odpadnih voda, 
- čiščenja odpadnih voda,  

ki jih na območju Občine Vransko izvaja Javno komunalno 
podjetje Žalec d.o.o., za obdobje od 01.03.2020 do preklica 
oprostijo plačila omrežnine. 

 

2. člen 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu 
in se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

 
Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

2. Zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  

 
4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od torka, 14. 4. 2020, od 16. 
ure dalje, do torka, 21. 4. 2020, do 16. ure.  

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a 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), saj zaradi omejevalnih ukrepov v času 
epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 ni bilo pogojev za sklic 
redne ali izredne seje. 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s 
predlogi sklepov vročeno po elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja dopisne 
seje glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko 
– hitri postopek 
3. Potrditev zapisnikov 9. redne seje z dne 19. 2. 2020, 2. 
dopisne seje z dne 13. 3. 2020 in 3. dopisne seje z dne 27. 
3. 2020 
4. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d.o.o. – hitri postopek 
5. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2019 
6. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih 
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja 
in čiščenja javnih površin 
7. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarske 
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja 
toplote 



TIC Vransko
Vransko 25
3305 Vransko
T: +386 41 919 829 
zkts.vransko@gmail.com
www.zkts-vransko.si

1 | S t r a n  

 

 

URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
Vransko, 29. maj 2020                                              Številka 95/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda 
in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko 

ZAPISNIKI 
 
2. ZAPISNIK 4. dopisne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Sklep o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda 
in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko 

Na podlagi 16. in 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, 
št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na predlog župana Občine Vransko na 3. dopisni 
seji dne 27. 3. 2020 sprejel naslednji  

S K L E P 
o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 

storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih 
voda in čiščenja odpadnih voda na območju 

občine Vransko 

1. člen 

Zaradi epidemije novega koronavirusa SARS-CoV-2 in z njo 
povezanih omejevalnih ukrepov oblasti se, v skladu s 
priporočili Vlade Republike Slovenije o izvajanju omilitvenih 
ukrepov za omejevanje negativnih finančnih posledic 
epidemije,  vsi uporabniki storitev 

- oskrbe s pitno vodo,  
- odvajanja odpadnih voda, 
- čiščenja odpadnih voda,  

ki jih na območju Občine Vransko izvaja Javno komunalno 
podjetje Žalec d.o.o., za obdobje od 01.03.2020 do preklica 
oprostijo plačila omrežnine. 

 

2. člen 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu 
in se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

 
Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

2. Zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  

 
4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od torka, 14. 4. 2020, od 16. 
ure dalje, do torka, 21. 4. 2020, do 16. ure.  

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a 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), saj zaradi omejevalnih ukrepov v času 
epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 ni bilo pogojev za sklic 
redne ali izredne seje. 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s 
predlogi sklepov vročeno po elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja dopisne 
seje glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko 
– hitri postopek 
3. Potrditev zapisnikov 9. redne seje z dne 19. 2. 2020, 2. 
dopisne seje z dne 13. 3. 2020 in 3. dopisne seje z dne 27. 
3. 2020 
4. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d.o.o. – hitri postopek 
5. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2019 
6. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih 
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja 
in čiščenja javnih površin 
7. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarske 
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja 
toplote 
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8. Letno poročilo koncesionarja za izvajanja socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu 
9. Letna poročila javnih zavodov (Osnovna šola Vransko-
Tabor, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, 
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Medobčinska 
splošna knjižnica Žalec, Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, 
II. osnovna šola Žalec, UPI ljudska univerza Žalec) 
10. Letno poročilo Občine Vransko o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2019 
11. Vloga za sofinanciranje nastopa na EP v teakwondoju  
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA in ker nihče ni glasoval 
PROTI predlagan dnevni red seje sprejel. 
 
Sklep št. 138 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 4. dopisne seje:  
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine 
Vransko – hitri postopek 
3. Potrditev zapisnikov 9. redne seje z dne 19. 2. 2020, 2. 
dopisne seje z dne 13. 3. 2020 in 3. dopisne seje z dne 
27. 3. 2020 
4. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o. – hitri postopek 
5. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2019 
6. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin 
7. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote 
8. Letno poročilo koncesionarja za izvajanja socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu 
9. Letna poročila javnih zavodov (Osnovna šola 
Vransko-Tabor, Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko, Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Glasbena šola 
»Risto Savin« Žalec, II. osnovna šola Žalec, UPI ljudska 
univerza Žalec) 
10. Letno poročilo Občine Vransko o izvedenih ukrepih 
iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in 
o njihovih učinkih za leto 2019 
11. Vloga za sofinanciranje nastopa na EP v 
teakwondoju 
 
Ad1:  
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje 
vprašanja in pobude po elektronski pošti naslavljali na 
župana. 
 
Peter Reberšek:  
4. točka: Ima Občina Vransko kakšen predlog glede 
spremembe odloka pri JKP Žalec? 
7. točka: Glede toplovoda. Toplovod dela izgubo? Kako se 
bo pokrila? Koliko je neplačanih zapadlih terjatev v 2019? 
Katere so? Lahko odjemalci pričakujejo zahtevo po dvigu 
cene?« 
 
Župan:  
- Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja 
in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. je 
bil med občinami ustanoviteljicami predhodno usklajen in v 
tej fazi sprejemanja kot predlagatelj in predstavnik Občine 
Vransko nimam dodatnih predlogov. Glede na to, da se 
sprejema na šestih občinskih svetih občin ustanoviteljic je v 
tej fazi kakršnakoli sprememba možna le po predhodni 
uskladitvi. 
- Energetika Projekt d.o.o. je iz naslova dejavnosti toplotne 
oskrbe ustvarila na letnem nivoju izgubo v višini 48 961,51€, 

kot je razvidno iz priloženega finančnega poročila. Izguba je 
posledica pokrivanja kreditnih obveznosti iz naslova investicij 
in visokih stroškov amortizacije iz naslova katere se izguba 
tudi pokriva.  
- Firma beleži na dan 31.12.2019 46.000 € obveznosti od 
tega  36.000 € zapadlih obveznosti do dobaviteljev in 
-  98.601€  kratkoročnih terjatev do poslovnih subjektov od 
tega 56.608 do Energetike Vransko d.o.o. v stečaju, 25.734  
do porabnikov toplotne energije in 16.259 do drugih.  
- Na. dan 31.12.2019 pa še skupaj 187.000 kreditnih 
obveznosti (Ekosklad, Santosa). Zaloga sekancev in 
kurilnega olja na dan 31.12.2019 pa je ocenjena na 21.000 
€. 
- Vsak eventuelen dvig cen mora potrditi Javna agencija RS 
za energijo. Glede na nizke tržne cene naftnih derivatov 
ocenjujem, da na daljši rok ni pogojev za dvig cene toplotne 
oskrbe. 
 
Breda Čvan:  
1. Pobuda: Prenašam pobudo vaščanov po čiščenju potoka 
Kisovec (enormne količine peska in nesnaga) v naselju 
Prekopa v dolžini cca 170 metrov (nekje od  male čistilne 
naprave Prekopa proti regionalni cesti Vransko - Šentrupert). 
 
2. Vprašanje: Glede na izjave ministra za infrastrukturo 
(cestni promet), da se bodo v tem času (koronavirus) 
pospešeno izvajali že dorečeni projekti, me zanima, ali k 
temu sodi tudi projekt "Hodnik za pešce v Prekopi? Ali se 
lahko pridobi kakšna informacija glede tega? 
 
Župan:  
1. Zamuljenost in s tem povečana poplavna ogroženost 
bližnjih stanovanjskih objektov in javne poti JP 992 801 
Prekopa - Blate - Podlog, ki poteka neposredno ob potoku 
Kisovec je dejstvo, ki dodatno utemeljuje vašo pobudo.  
Predlagam, da se najbolj kritičen del tega vodotoka očisti iz 
naslova vzdrževanja občinskih  cest in da to izvede naš 
koncesionar.  
Predlog je tudi skladen z veljavno zakonodajo, ki prenaša 
obveznost čiščenja in urejanja teh manjših vodotokov na 
obrežne lastnike kar Občina Vransko nesporno tudi  je. 
V kolikor bo to rešitev podprla večina članov OS bo pobuda 
sprejeta. Prosim svetnice in svetnike, da se opredelijo. 
 
2. Sam pričetek izgradnje hodnika za pešce je pogojen s 
predhodnim podpisom dogovora o sofinanciranju s strani 
DRI. 
Vprašanje na temo kdaj bomo dobili v podpis obljubljeni 
sporazum o sofinanciranju bomo oziroma smo že  naslovili 
na direkcijo. 
 
Brigita Gosak:  
1. Gospa in gospod Goršek uporabljata del zemljišča ob 
regionalni cesti, nasproti njune hiše, na katerem občina 
predvideva ureditev parkirišča. Povedala sta, da si želita še 
naprej uporabljati del zemljišča oz da sta pripravljena ta del 
zemljišča tudi odkupiti, ker bo parkiranje avtomobilov 
nasproti hiše povzročalo hrup v zgodnjih jutranjih in poznih 
večernih urah. Zakonca imata spalne prostore obrnjene proti 
cesti in bodočemu parkirišču. 
Zanima ju kako lahko rešimo nastalo situacijo, ali je možen 
odkup dela zemljišča oz nadaljnja uporaba le tega ter na 
kakšen način? 
 
2. Zanima ju tudi zakaj se je gradnja priključitve javne 
kanalizacije končala pri stanovanjskima hišama Čeplje 3 in 
Čeplje 3a ter kdaj bo možna priključitev na javno kanalizacijo 
tudi na naslovu Čeplje 2. 
 
Župan:  
1. Vprašanje se nanaša na parcelo 1595/6 k.o. Prekopa. 
Površina parcele je 2558 m2. Parcela se razteza od 
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stanovanjskega objekta Čeplje 5a do krožišča. Iz uradnih 
podatkov izhaja da je kar 45 % te parcele dejansko javna pot 
JP 992 811 Čeplje - Rojšek. Na približno 1000 m2 te parcele 
med javno potjo in regionalno cesto pa bi bilo smiselno 
urediti javno parkirišče za okrog 50 osebnih vozil. S tem bi 
omogočili parkiranje dnevnim migrantom, ki se združujejo na 
poti na delo bodisi v smeri Ljubljane ali v smeri Celja in tudi 
drugim potencialnim uporabnikom. S tem bi znatno 
razbremenili parkirišča v trgu Vransko in tako rešili del 
problema s pomanjkanjem parkirišč. To bo mogoče realizirati 
pod pogojem, da bomo uspeli pridobiti lastništvo te parcele. 
Postopek prenosa lastništva je v teku. 
Občina nima namena posegati v del te parcele, ki jo vseskozi 
koristijo Gorškovi. V kolikor bomo uspeli pridobiti lastništvo te 
parcele bomo ta del parcele tudi prodali ali dali v najem 
trenutnim uporabnikom. 
 
2. V naselju Čeplje ima trenutno možnost priključitve na 
fekalno kanalizacijo na MČN Prekopa in na MČN poslovna 
cona Čeplje 40 stanovanjskih in poslovnih objektov. Fekalna 
kanalizacija je bila grajena samo na strnjenem območju vasi 
in poslovne cone Čeplje. Obseg gradnje je bil prilagojen 
razpoložljivim finančnim možnostim. 
Še vedno pa je na območju Čepelj  25 stanovanjskih 
objektov, ki nimajo možnosti priključitve. Vsi ti objekti imajo 
greznice in so vključeni v organiziran odvoz grezničnih gošč, 
ki ga izvaja JKP Žalec. To zadošča zahtevam trenutne 
zakonodaje. 
V tem trenutku, ki ga zaznamuje prihajajoča gospodarska 
kriza, kot posledica pandemije korona virusa, je nemogoče 
predvideti kdaj se bo gradnja kanalizacije v Čepljah 
nadaljevala in kdaj bo možno večji del objektov, ki so še na 
greznicah, priključiti na fekalno kanalizacijo in čistilno 
napravo.  
Zaradi razseljenosti, pa menim, da nikoli ne bo možno vseh 
objektov priključiti na javno kanalizacijo. 
Občina Vransko, za vse ki imajo probleme z greznicami,  pa 
nimajo možnosti priklopa na fekalno kanalizacijo, v ta namen 
letno objavlja tudi možnost sofinanciranja malih hišnih 
čistilnih naprav. Male čistilne naprave  pa so obvezne pri 
tistih novih stanovanjskih in poslovnih objektih, ki jih ni 
možno priključiti na javno kanalizacijo. 
 
Marjan Pečovnik:  
V času ukrepov zoper širjenja virusa so družine ostale doma. 
Toda, ker živimo na podeželju, si mnogi zaželijo sprehoda na 
bližnji hrib ali v gozd, ali pa opravljajo določena dela. Poti 
uvidijo mimo hiš, kjer se srečujejo s psi, ki niso privezani, in 
tako povzročajo še drugo nevarnost. Mnogo občanov me je 
opozorilo in prosilo, da se ponovno objavi v občinskem 
informatorju, da morajo imeti lastniki svoje pse privezane. 
Treba se je zavedati, da je virus tu in se ga lahko ubranimo 
le z ustreznimi vedenjskimi vzorci, to pa velja tudi za lastnike 
psov, ki povzročajo dodatno nevarnost.   
 
Župan:  
Problematika prosto gibajočih psov je na celotnem območju 
občine Vransko splošno prisotna. Številna opozorila, ki smo 
jih že objavili v naših medijih očitno ne zaležejo.  
Pobudo za objavo bom poslal uredniku spletne strani in 
urednici informatorja. Tokrat bomo dodali poziv vsem, ki se 
srečajo z nevarnim psom, da s to grožnjo takoj seznani naše 
redarstvo. Brez tega očitno ne gre inne bo šlo. Bo pa v 
nadaljevanju potek reševanja te problematike odvisen od 
doslednosti prijaviteljev. 
 
Danilo Štante:  
Najprej se naj opravičujem, ker šele danes postavljam 
vprašanje, a so se trije občani obrnili name šele danes. Gre 
pa za zaščitne maske, ki smo jih dobili na domove na 
pobudo občine. Vprašanje, ki so mi ga postavili, pa se glasi: 
po kakšnem "ključu" so poslali zaščitne maske? Problem je 

namreč v številu poslanih mask na gospodinjstva. Pri Cencelj 
(Močnikova Milena) so prispeli 2 maski, kar je razumljivo, saj 
sta v gospodinjstvu Milena in Joži. A pri Lončar sta prišli tudi 
2 in sicer na Lončar Franca in Jožija, v gospodinjstvu pa so 
trije. Pri Maček so dobili: g. Marija 2, pa je sama v 
gospodinjstvu, pri Marjanu pa prav tako 2, kjer so štirje? Pri 
nas je Peter dobil 2 maski, midva z Renato pa ne, s tem da 
imamo ločeni gospodinjstvi. Ampak pri nas ne bom 
kompliciral, saj sem nekaj zaščitnih mask dobil v službi, 
zatorej sva z Renato glede tega preskrbljena. Ampak v 
drugih gospodinjstvih žal nimajo zaposlenega v zdravstvu, 
da bi se oskrbeli na tak način. Npr.: pri Lončar je gospa v 
rizični skupini, prebolela težko bolezen z možnostjo recidiva, 
a maske ni dobila. Pri Maček obe hčerki nista dobili mask, če 
bo šola sprostila normalni pouk jih bosta verjetno potrebovali. 
Upam, da nisem bil predolgi, za odgovor se v imenu sosedov 
iskreno zahvaljujem in ostanite zdravi.  
 
Župan:  
Za naročilo izdelave pralnih mask se je naš štab CZ odločil 
zaradi splošnega pomanjkanja mask v začetku razglašene 
epidemije. Štab CZ je odločil tudi, da se na vsako 
registrirano gospodinjstvo pošljeta dve maski in da se zaradi 
omejene možnosti dobave le teh maske pošljejo po 
gospodinjstvih po abecednem vrstnem redu. Izbrani 
izdelovalki sta namreč  lahko dnevno izdelali največ 110 
mask. Tako so bile prve maske dane na pošto v petek 3.4. 
2020; zadnje pa bodo dane na pošto jutri v torek 21.04.2020. 
V dostopnem seznamu je 998 gospodinjstev.  
Gospodinjstva ki niso na tem seznamu pa mask niso dobila. 
Te maske s priloženimi navodili so namenjene samo za 
najnujnejšo oskrbo in so po pranju in likanju prenosne med 
družinskimi člani. 
Takšne in podobne maske si je na podlagi splošno dostopnih 
navodil možno izdelati tudi doma. 
Občina je tudi vseskozi zagotavljala, sicer v omejenem 
obsegu in v skladu z možnostjo dobave, zaščitne kirurške 
maske po prioritetnem vrstnem redu za Zdravstveni dom in 
lekarno, Naš dom in druge dejavnosti, ki so bile v času 
epidemije odprte. 
 
Breda Čvan:  
Najprej se opravičujem za vprašanja, tik pred zdajci. Imam 
še dve vprašanji, ki sta mi bili posredovani včeraj zvečer: 
 
1. Problem je cesta v naši ulici (od glavne ceste pri Cizej 
proti kmetiji Farčnik). Res, da je privat in je v lasti Farčnikov, 
ampak po tej cesti tako divjajo avti, da je enkrat en na srečo 
le oplazil mojega mlajšega otroka, ker drugače ne vemo, 
kakšen bi bil izzid. Jaz sem vedno z njima zunaj ampak 
samo trenutek nepozornosti (skočila sem samo na WC) in se 
je zgodilo. Problem so tudi starejši, ki ob hoji po tej ulici niso 
varni . Zelo bi hitrost omejil kakšen ležeč policaj na začetku 
in na koncu ulice, vsaj tu, ko so hiše, ampak vedno naletim 
na gluha ušesa, ali pa vsaj tabla otroci na cesti, da bi ljudi 
opozarjalo na njih. Čeprav ponavadi ravno domačini divjajo 
in pa dostavne službe, to kar švigne mimo hiše. Pogovarjali 
smo se že tudi s »hitrimi« domačini, a sprememb ni. 
Kaj bi se lahko uredilo glede te situacije? 
 
2. Prekopa nujno potrebuje kakšno igrišče s toboganom in 
gugalnicami, da bi se otroci lahko družili in posledično tudi 
starši. Prekopa je mrtva, otroci pa se skorajda med seboj ne 
poznajo. Res bi bilo lepo, da bi imeli prostor, kjer bi se družili. 
Upam, da se najde kakšna rešitev. 
 
Župan:  
1. Vprašanje se nanaša na ne kategorizirano dovozno pot, ki 
poteka po parceli 20/5 k.o. Prekopa in je v zasebni lasti. 
Kakršenkoli gradbeni poseg v to parcelo brez soglasja 
lastnika le te ni možen. Predlagam, da se z uporabniki te 
ceste s pomočjo vaškega odbora poiskušate dogovoriti za 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                            Številka 95/2020 – 29. 5. 2020 
 

2 | S t r a n  

 

8. Letno poročilo koncesionarja za izvajanja socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu 
9. Letna poročila javnih zavodov (Osnovna šola Vransko-
Tabor, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, 
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Medobčinska 
splošna knjižnica Žalec, Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, 
II. osnovna šola Žalec, UPI ljudska univerza Žalec) 
10. Letno poročilo Občine Vransko o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2019 
11. Vloga za sofinanciranje nastopa na EP v teakwondoju  
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA in ker nihče ni glasoval 
PROTI predlagan dnevni red seje sprejel. 
 
Sklep št. 138 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 4. dopisne seje:  
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine 
Vransko – hitri postopek 
3. Potrditev zapisnikov 9. redne seje z dne 19. 2. 2020, 2. 
dopisne seje z dne 13. 3. 2020 in 3. dopisne seje z dne 
27. 3. 2020 
4. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o. – hitri postopek 
5. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2019 
6. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin 
7. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote 
8. Letno poročilo koncesionarja za izvajanja socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu 
9. Letna poročila javnih zavodov (Osnovna šola 
Vransko-Tabor, Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko, Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Glasbena šola 
»Risto Savin« Žalec, II. osnovna šola Žalec, UPI ljudska 
univerza Žalec) 
10. Letno poročilo Občine Vransko o izvedenih ukrepih 
iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in 
o njihovih učinkih za leto 2019 
11. Vloga za sofinanciranje nastopa na EP v 
teakwondoju 
 
Ad1:  
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje 
vprašanja in pobude po elektronski pošti naslavljali na 
župana. 
 
Peter Reberšek:  
4. točka: Ima Občina Vransko kakšen predlog glede 
spremembe odloka pri JKP Žalec? 
7. točka: Glede toplovoda. Toplovod dela izgubo? Kako se 
bo pokrila? Koliko je neplačanih zapadlih terjatev v 2019? 
Katere so? Lahko odjemalci pričakujejo zahtevo po dvigu 
cene?« 
 
Župan:  
- Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja 
in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. je 
bil med občinami ustanoviteljicami predhodno usklajen in v 
tej fazi sprejemanja kot predlagatelj in predstavnik Občine 
Vransko nimam dodatnih predlogov. Glede na to, da se 
sprejema na šestih občinskih svetih občin ustanoviteljic je v 
tej fazi kakršnakoli sprememba možna le po predhodni 
uskladitvi. 
- Energetika Projekt d.o.o. je iz naslova dejavnosti toplotne 
oskrbe ustvarila na letnem nivoju izgubo v višini 48 961,51€, 

kot je razvidno iz priloženega finančnega poročila. Izguba je 
posledica pokrivanja kreditnih obveznosti iz naslova investicij 
in visokih stroškov amortizacije iz naslova katere se izguba 
tudi pokriva.  
- Firma beleži na dan 31.12.2019 46.000 € obveznosti od 
tega  36.000 € zapadlih obveznosti do dobaviteljev in 
-  98.601€  kratkoročnih terjatev do poslovnih subjektov od 
tega 56.608 do Energetike Vransko d.o.o. v stečaju, 25.734  
do porabnikov toplotne energije in 16.259 do drugih.  
- Na. dan 31.12.2019 pa še skupaj 187.000 kreditnih 
obveznosti (Ekosklad, Santosa). Zaloga sekancev in 
kurilnega olja na dan 31.12.2019 pa je ocenjena na 21.000 
€. 
- Vsak eventuelen dvig cen mora potrditi Javna agencija RS 
za energijo. Glede na nizke tržne cene naftnih derivatov 
ocenjujem, da na daljši rok ni pogojev za dvig cene toplotne 
oskrbe. 
 
Breda Čvan:  
1. Pobuda: Prenašam pobudo vaščanov po čiščenju potoka 
Kisovec (enormne količine peska in nesnaga) v naselju 
Prekopa v dolžini cca 170 metrov (nekje od  male čistilne 
naprave Prekopa proti regionalni cesti Vransko - Šentrupert). 
 
2. Vprašanje: Glede na izjave ministra za infrastrukturo 
(cestni promet), da se bodo v tem času (koronavirus) 
pospešeno izvajali že dorečeni projekti, me zanima, ali k 
temu sodi tudi projekt "Hodnik za pešce v Prekopi? Ali se 
lahko pridobi kakšna informacija glede tega? 
 
Župan:  
1. Zamuljenost in s tem povečana poplavna ogroženost 
bližnjih stanovanjskih objektov in javne poti JP 992 801 
Prekopa - Blate - Podlog, ki poteka neposredno ob potoku 
Kisovec je dejstvo, ki dodatno utemeljuje vašo pobudo.  
Predlagam, da se najbolj kritičen del tega vodotoka očisti iz 
naslova vzdrževanja občinskih  cest in da to izvede naš 
koncesionar.  
Predlog je tudi skladen z veljavno zakonodajo, ki prenaša 
obveznost čiščenja in urejanja teh manjših vodotokov na 
obrežne lastnike kar Občina Vransko nesporno tudi  je. 
V kolikor bo to rešitev podprla večina članov OS bo pobuda 
sprejeta. Prosim svetnice in svetnike, da se opredelijo. 
 
2. Sam pričetek izgradnje hodnika za pešce je pogojen s 
predhodnim podpisom dogovora o sofinanciranju s strani 
DRI. 
Vprašanje na temo kdaj bomo dobili v podpis obljubljeni 
sporazum o sofinanciranju bomo oziroma smo že  naslovili 
na direkcijo. 
 
Brigita Gosak:  
1. Gospa in gospod Goršek uporabljata del zemljišča ob 
regionalni cesti, nasproti njune hiše, na katerem občina 
predvideva ureditev parkirišča. Povedala sta, da si želita še 
naprej uporabljati del zemljišča oz da sta pripravljena ta del 
zemljišča tudi odkupiti, ker bo parkiranje avtomobilov 
nasproti hiše povzročalo hrup v zgodnjih jutranjih in poznih 
večernih urah. Zakonca imata spalne prostore obrnjene proti 
cesti in bodočemu parkirišču. 
Zanima ju kako lahko rešimo nastalo situacijo, ali je možen 
odkup dela zemljišča oz nadaljnja uporaba le tega ter na 
kakšen način? 
 
2. Zanima ju tudi zakaj se je gradnja priključitve javne 
kanalizacije končala pri stanovanjskima hišama Čeplje 3 in 
Čeplje 3a ter kdaj bo možna priključitev na javno kanalizacijo 
tudi na naslovu Čeplje 2. 
 
Župan:  
1. Vprašanje se nanaša na parcelo 1595/6 k.o. Prekopa. 
Površina parcele je 2558 m2. Parcela se razteza od 
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stanovanjskega objekta Čeplje 5a do krožišča. Iz uradnih 
podatkov izhaja da je kar 45 % te parcele dejansko javna pot 
JP 992 811 Čeplje - Rojšek. Na približno 1000 m2 te parcele 
med javno potjo in regionalno cesto pa bi bilo smiselno 
urediti javno parkirišče za okrog 50 osebnih vozil. S tem bi 
omogočili parkiranje dnevnim migrantom, ki se združujejo na 
poti na delo bodisi v smeri Ljubljane ali v smeri Celja in tudi 
drugim potencialnim uporabnikom. S tem bi znatno 
razbremenili parkirišča v trgu Vransko in tako rešili del 
problema s pomanjkanjem parkirišč. To bo mogoče realizirati 
pod pogojem, da bomo uspeli pridobiti lastništvo te parcele. 
Postopek prenosa lastništva je v teku. 
Občina nima namena posegati v del te parcele, ki jo vseskozi 
koristijo Gorškovi. V kolikor bomo uspeli pridobiti lastništvo te 
parcele bomo ta del parcele tudi prodali ali dali v najem 
trenutnim uporabnikom. 
 
2. V naselju Čeplje ima trenutno možnost priključitve na 
fekalno kanalizacijo na MČN Prekopa in na MČN poslovna 
cona Čeplje 40 stanovanjskih in poslovnih objektov. Fekalna 
kanalizacija je bila grajena samo na strnjenem območju vasi 
in poslovne cone Čeplje. Obseg gradnje je bil prilagojen 
razpoložljivim finančnim možnostim. 
Še vedno pa je na območju Čepelj  25 stanovanjskih 
objektov, ki nimajo možnosti priključitve. Vsi ti objekti imajo 
greznice in so vključeni v organiziran odvoz grezničnih gošč, 
ki ga izvaja JKP Žalec. To zadošča zahtevam trenutne 
zakonodaje. 
V tem trenutku, ki ga zaznamuje prihajajoča gospodarska 
kriza, kot posledica pandemije korona virusa, je nemogoče 
predvideti kdaj se bo gradnja kanalizacije v Čepljah 
nadaljevala in kdaj bo možno večji del objektov, ki so še na 
greznicah, priključiti na fekalno kanalizacijo in čistilno 
napravo.  
Zaradi razseljenosti, pa menim, da nikoli ne bo možno vseh 
objektov priključiti na javno kanalizacijo. 
Občina Vransko, za vse ki imajo probleme z greznicami,  pa 
nimajo možnosti priklopa na fekalno kanalizacijo, v ta namen 
letno objavlja tudi možnost sofinanciranja malih hišnih 
čistilnih naprav. Male čistilne naprave  pa so obvezne pri 
tistih novih stanovanjskih in poslovnih objektih, ki jih ni 
možno priključiti na javno kanalizacijo. 
 
Marjan Pečovnik:  
V času ukrepov zoper širjenja virusa so družine ostale doma. 
Toda, ker živimo na podeželju, si mnogi zaželijo sprehoda na 
bližnji hrib ali v gozd, ali pa opravljajo določena dela. Poti 
uvidijo mimo hiš, kjer se srečujejo s psi, ki niso privezani, in 
tako povzročajo še drugo nevarnost. Mnogo občanov me je 
opozorilo in prosilo, da se ponovno objavi v občinskem 
informatorju, da morajo imeti lastniki svoje pse privezane. 
Treba se je zavedati, da je virus tu in se ga lahko ubranimo 
le z ustreznimi vedenjskimi vzorci, to pa velja tudi za lastnike 
psov, ki povzročajo dodatno nevarnost.   
 
Župan:  
Problematika prosto gibajočih psov je na celotnem območju 
občine Vransko splošno prisotna. Številna opozorila, ki smo 
jih že objavili v naših medijih očitno ne zaležejo.  
Pobudo za objavo bom poslal uredniku spletne strani in 
urednici informatorja. Tokrat bomo dodali poziv vsem, ki se 
srečajo z nevarnim psom, da s to grožnjo takoj seznani naše 
redarstvo. Brez tega očitno ne gre inne bo šlo. Bo pa v 
nadaljevanju potek reševanja te problematike odvisen od 
doslednosti prijaviteljev. 
 
Danilo Štante:  
Najprej se naj opravičujem, ker šele danes postavljam 
vprašanje, a so se trije občani obrnili name šele danes. Gre 
pa za zaščitne maske, ki smo jih dobili na domove na 
pobudo občine. Vprašanje, ki so mi ga postavili, pa se glasi: 
po kakšnem "ključu" so poslali zaščitne maske? Problem je 

namreč v številu poslanih mask na gospodinjstva. Pri Cencelj 
(Močnikova Milena) so prispeli 2 maski, kar je razumljivo, saj 
sta v gospodinjstvu Milena in Joži. A pri Lončar sta prišli tudi 
2 in sicer na Lončar Franca in Jožija, v gospodinjstvu pa so 
trije. Pri Maček so dobili: g. Marija 2, pa je sama v 
gospodinjstvu, pri Marjanu pa prav tako 2, kjer so štirje? Pri 
nas je Peter dobil 2 maski, midva z Renato pa ne, s tem da 
imamo ločeni gospodinjstvi. Ampak pri nas ne bom 
kompliciral, saj sem nekaj zaščitnih mask dobil v službi, 
zatorej sva z Renato glede tega preskrbljena. Ampak v 
drugih gospodinjstvih žal nimajo zaposlenega v zdravstvu, 
da bi se oskrbeli na tak način. Npr.: pri Lončar je gospa v 
rizični skupini, prebolela težko bolezen z možnostjo recidiva, 
a maske ni dobila. Pri Maček obe hčerki nista dobili mask, če 
bo šola sprostila normalni pouk jih bosta verjetno potrebovali. 
Upam, da nisem bil predolgi, za odgovor se v imenu sosedov 
iskreno zahvaljujem in ostanite zdravi.  
 
Župan:  
Za naročilo izdelave pralnih mask se je naš štab CZ odločil 
zaradi splošnega pomanjkanja mask v začetku razglašene 
epidemije. Štab CZ je odločil tudi, da se na vsako 
registrirano gospodinjstvo pošljeta dve maski in da se zaradi 
omejene možnosti dobave le teh maske pošljejo po 
gospodinjstvih po abecednem vrstnem redu. Izbrani 
izdelovalki sta namreč  lahko dnevno izdelali največ 110 
mask. Tako so bile prve maske dane na pošto v petek 3.4. 
2020; zadnje pa bodo dane na pošto jutri v torek 21.04.2020. 
V dostopnem seznamu je 998 gospodinjstev.  
Gospodinjstva ki niso na tem seznamu pa mask niso dobila. 
Te maske s priloženimi navodili so namenjene samo za 
najnujnejšo oskrbo in so po pranju in likanju prenosne med 
družinskimi člani. 
Takšne in podobne maske si je na podlagi splošno dostopnih 
navodil možno izdelati tudi doma. 
Občina je tudi vseskozi zagotavljala, sicer v omejenem 
obsegu in v skladu z možnostjo dobave, zaščitne kirurške 
maske po prioritetnem vrstnem redu za Zdravstveni dom in 
lekarno, Naš dom in druge dejavnosti, ki so bile v času 
epidemije odprte. 
 
Breda Čvan:  
Najprej se opravičujem za vprašanja, tik pred zdajci. Imam 
še dve vprašanji, ki sta mi bili posredovani včeraj zvečer: 
 
1. Problem je cesta v naši ulici (od glavne ceste pri Cizej 
proti kmetiji Farčnik). Res, da je privat in je v lasti Farčnikov, 
ampak po tej cesti tako divjajo avti, da je enkrat en na srečo 
le oplazil mojega mlajšega otroka, ker drugače ne vemo, 
kakšen bi bil izzid. Jaz sem vedno z njima zunaj ampak 
samo trenutek nepozornosti (skočila sem samo na WC) in se 
je zgodilo. Problem so tudi starejši, ki ob hoji po tej ulici niso 
varni . Zelo bi hitrost omejil kakšen ležeč policaj na začetku 
in na koncu ulice, vsaj tu, ko so hiše, ampak vedno naletim 
na gluha ušesa, ali pa vsaj tabla otroci na cesti, da bi ljudi 
opozarjalo na njih. Čeprav ponavadi ravno domačini divjajo 
in pa dostavne službe, to kar švigne mimo hiše. Pogovarjali 
smo se že tudi s »hitrimi« domačini, a sprememb ni. 
Kaj bi se lahko uredilo glede te situacije? 
 
2. Prekopa nujno potrebuje kakšno igrišče s toboganom in 
gugalnicami, da bi se otroci lahko družili in posledično tudi 
starši. Prekopa je mrtva, otroci pa se skorajda med seboj ne 
poznajo. Res bi bilo lepo, da bi imeli prostor, kjer bi se družili. 
Upam, da se najde kakšna rešitev. 
 
Župan:  
1. Vprašanje se nanaša na ne kategorizirano dovozno pot, ki 
poteka po parceli 20/5 k.o. Prekopa in je v zasebni lasti. 
Kakršenkoli gradbeni poseg v to parcelo brez soglasja 
lastnika le te ni možen. Predlagam, da se z uporabniki te 
ceste s pomočjo vaškega odbora poiskušate dogovoriti za 
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razumno rabo v kolikor gre res za ogrožanje varnosti ljudi. 
Vsekakor pa bom vaše vprašanje posredoval v obravnavo 
občinskemu svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 
 
2. Prekopa ima za razliko od drugih vasi v naši občini kar dve 
igrišči. Prvo pri gasilskem domu je v upravljanju PGD 
Prekopa - Čeplje - Stopnik in je namenjeno predvsem 
skupinskim športom, kot sta nogomet in košarka. 
Drugo v zaselku Vindija pa je bilo zgrajeno s prostovoljnim 
delom in prispevki prebivalcev tega dela Prekope. Gradnja je 
bila finančno podprta tudi s strani občine Vransko. 
V kolikor bi se podobne akcije izgradnje namenskega 
otroškega igrišča lotili tudi v centru Prekope lahko tudi 
računate na finančno podporo občine Vransko. 
 
Ad2:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko po hitrem 
postopku.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 139 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko po hitrem 
postopku. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko v 
predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 140 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad3:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 19. 2. 2020 v predloženem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 141 
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 19. 2. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 13. 3. 2020 v predloženem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 142 
Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 13. 3. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
c) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 27. 3. 2020 v predloženem besedilu.« 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 143 
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 27. 3. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Ad4:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. po 
hitrem postopku.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 144 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
po hitrem postopku. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. v 
predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 145 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
v predlaganem besedilu. 
 
Ad5:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: »Za 
leto 2019 se podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 

grb Občine Vransko 
• Ivanu Kokovniku iz Stopnika - za dolgoletno 
uspešno delovanje v lokalni skupnosti 

plaketa Občine Vransko 
• družini Zorko - za prispevek k razvoju turizma in 
prepoznavnosti občine 

priznanje Občine Vransko 
• Uredniškemu odboru za izdajo zbornika Vransko 
skozi čas - za strokovno orisano celovito dogajanje 
na Vranskem od rimskih časov do danes  
• Medobčinskemu društvu invalidov Žalec - za 
nudenje socialne pomoči invalidom ter njihovo 
vključevanje v družbo 
• Rotary clubu Žalec - za soorganizacijo dobrodelnih 
koncertov Žarek upanja in zbiranje sredstev za 
otroke iz socialno šibkih družin« 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 146 
Za leto 2019 se podelijo naslednja priznanja Občine 
Vransko: 

grb Občine Vransko 
• Ivanu Kokovniku iz Stopnika - za dolgoletno 
uspešno delovanje v lokalni skupnosti 

plaketa Občine Vransko 
• družini Zorko - za prispevek k razvoju turizma 
in prepoznavnosti občine 

priznanje Občine Vransko 
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• Uredniškemu odboru za izdajo zbornika 
Vransko skozi čas - za strokovno orisano 
celovito dogajanje na Vranskem od rimskih 
časov do danes  
• Medobčinskemu društvu invalidov Žalec - za 
nudenje socialne pomoči invalidom ter njihovo 
vključevanje v družbo 
• Rotary clubu Žalec - za soorganizacijo 
dobrodelnih koncertov Žarek upanja in zbiranje 
sredstev za otroke iz socialno šibkih družin 

 
Ad6:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 147 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
 
Ad7:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom 
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne 
službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2019.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 148 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 
Občine Vransko v letu 2019. 
 
Ad8:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom o 
delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2019 za storitev 
Pomoč na domu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 149 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 
2019 za storitev Pomoč na domu. 
 
Ad9:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z letnimi 
poročili (za leto 2019) naslednjih javnih zavodov: 

-Osnovna šola Vransko-Tabor,  
-Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko,  
-Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec,  
-Medobčinska splošna knjižnica Žalec,  
-Glasbena šola »Risto Savin« Žalec,  
-II. osnovna šola Žalec,  
-UPI ljudska univerza Žalec« 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 150 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z letnimi 
poročili (za leto 2019) naslednjih javnih zavodov: 

-Osnovna šola Vransko-Tabor,  
-Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko,  
-Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec,  
-Medobčinska splošna knjižnica Žalec,  
-Glasbena šola »Risto Savin« Žalec,  
-II. osnovna šola Žalec,  
-UPI ljudska univerza Žalec 

 
Ad10:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom Občine Vransko o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 
za leto 2019.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 151 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom Občine Vransko o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2019. 
 
Ad11:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko potrdi sklep, da se Emi 
Mešič, Brode 25, 3305 Vransko, za udeležbo na Evropskem 
prvenstvu v taekwondoju 2020, ki bo potekalo v Pragi na 
Češkem, iz občinskega proračuna nameni 350 €.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 152 
Občinski svet Občine Vransko potrdi sklep, da se Emi 
Mešič, Brode 25, 3305 Vransko, za udeležbo na 
Evropskem prvenstvu v taekwondoju 2020, ki bo 
potekalo v Pragi na Češkem, iz občinskega proračuna 
nameni 350 €. 
 
Dopisna seja je bila zaključena dne 21. 4. 2020, ob 16. uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 21. 4. 2020 

Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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razumno rabo v kolikor gre res za ogrožanje varnosti ljudi. 
Vsekakor pa bom vaše vprašanje posredoval v obravnavo 
občinskemu svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 
 
2. Prekopa ima za razliko od drugih vasi v naši občini kar dve 
igrišči. Prvo pri gasilskem domu je v upravljanju PGD 
Prekopa - Čeplje - Stopnik in je namenjeno predvsem 
skupinskim športom, kot sta nogomet in košarka. 
Drugo v zaselku Vindija pa je bilo zgrajeno s prostovoljnim 
delom in prispevki prebivalcev tega dela Prekope. Gradnja je 
bila finančno podprta tudi s strani občine Vransko. 
V kolikor bi se podobne akcije izgradnje namenskega 
otroškega igrišča lotili tudi v centru Prekope lahko tudi 
računate na finančno podporo občine Vransko. 
 
Ad2:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko po hitrem 
postopku.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 139 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko po hitrem 
postopku. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko v 
predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 140 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad3:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 19. 2. 2020 v predloženem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 141 
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 19. 2. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 13. 3. 2020 v predloženem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 142 
Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 13. 3. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
c) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 27. 3. 2020 v predloženem besedilu.« 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 143 
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 27. 3. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Ad4:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. po 
hitrem postopku.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 144 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
po hitrem postopku. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. v 
predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 145 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
v predlaganem besedilu. 
 
Ad5:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: »Za 
leto 2019 se podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 

grb Občine Vransko 
• Ivanu Kokovniku iz Stopnika - za dolgoletno 
uspešno delovanje v lokalni skupnosti 

plaketa Občine Vransko 
• družini Zorko - za prispevek k razvoju turizma in 
prepoznavnosti občine 

priznanje Občine Vransko 
• Uredniškemu odboru za izdajo zbornika Vransko 
skozi čas - za strokovno orisano celovito dogajanje 
na Vranskem od rimskih časov do danes  
• Medobčinskemu društvu invalidov Žalec - za 
nudenje socialne pomoči invalidom ter njihovo 
vključevanje v družbo 
• Rotary clubu Žalec - za soorganizacijo dobrodelnih 
koncertov Žarek upanja in zbiranje sredstev za 
otroke iz socialno šibkih družin« 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 146 
Za leto 2019 se podelijo naslednja priznanja Občine 
Vransko: 

grb Občine Vransko 
• Ivanu Kokovniku iz Stopnika - za dolgoletno 
uspešno delovanje v lokalni skupnosti 

plaketa Občine Vransko 
• družini Zorko - za prispevek k razvoju turizma 
in prepoznavnosti občine 

priznanje Občine Vransko 
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• Uredniškemu odboru za izdajo zbornika 
Vransko skozi čas - za strokovno orisano 
celovito dogajanje na Vranskem od rimskih 
časov do danes  
• Medobčinskemu društvu invalidov Žalec - za 
nudenje socialne pomoči invalidom ter njihovo 
vključevanje v družbo 
• Rotary clubu Žalec - za soorganizacijo 
dobrodelnih koncertov Žarek upanja in zbiranje 
sredstev za otroke iz socialno šibkih družin 

 
Ad6:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 147 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
 
Ad7:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom 
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne 
službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2019.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 148 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 
Občine Vransko v letu 2019. 
 
Ad8:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom o 
delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2019 za storitev 
Pomoč na domu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 149 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 
2019 za storitev Pomoč na domu. 
 
Ad9:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z letnimi 
poročili (za leto 2019) naslednjih javnih zavodov: 

-Osnovna šola Vransko-Tabor,  
-Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko,  
-Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec,  
-Medobčinska splošna knjižnica Žalec,  
-Glasbena šola »Risto Savin« Žalec,  
-II. osnovna šola Žalec,  
-UPI ljudska univerza Žalec« 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 150 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z letnimi 
poročili (za leto 2019) naslednjih javnih zavodov: 

-Osnovna šola Vransko-Tabor,  
-Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko,  
-Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec,  
-Medobčinska splošna knjižnica Žalec,  
-Glasbena šola »Risto Savin« Žalec,  
-II. osnovna šola Žalec,  
-UPI ljudska univerza Žalec 

 
Ad10:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom Občine Vransko o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 
za leto 2019.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 151 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom Občine Vransko o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2019. 
 
Ad11:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko potrdi sklep, da se Emi 
Mešič, Brode 25, 3305 Vransko, za udeležbo na Evropskem 
prvenstvu v taekwondoju 2020, ki bo potekalo v Pragi na 
Češkem, iz občinskega proračuna nameni 350 €.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 152 
Občinski svet Občine Vransko potrdi sklep, da se Emi 
Mešič, Brode 25, 3305 Vransko, za udeležbo na 
Evropskem prvenstvu v taekwondoju 2020, ki bo 
potekalo v Pragi na Češkem, iz občinskega proračuna 
nameni 350 €. 
 
Dopisna seja je bila zaključena dne 21. 4. 2020, ob 16. uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 21. 4. 2020 

Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 



16 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

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

ODRASLI:
Tucker, K. A.: Ulovila te bom, River
McLysaght, E.: Oh, ta Aisling!
Lindsey, J.: Predana ljubezni

MLADINA:
Iskanje pirhov, kartonka
Velikonočno presenečenje, kartonka

Občinska knjižnica Vransko

Knjižnična stran
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Iz življenja društev

4. maj je za nas gasilce pomemben praznik, goduje namreč sv. Florjan. Bil je vete-
ran rimske vojske, na slikah in kipih upodobljen s čelado in vedrom, ki gasi gorečo 
hišo ali vas pod seboj. Zato smo si ga gasilci izbrali za svojega zavetnika. Je eden 
najbolj čaščenih ljudskih svetnikov. 

Tako se vsako leto udeležimo Florjanove maše. Ker smo bili primorani zaradi tre-
nutnih razmer to tradicijo letos prekiniti, smo vsa gasilska društva v Gasilski zvezi 
Žalec v počastitev tega dne na svojih gasilskih domovih izobesila gasilsko zastavo. 
Ob tej priložnosti se poveljnik Martin Reberšek in predsednik Nejc Ropas posebej 
zahvaljujeta vsem članom Prostovoljnega gasilskega društva Vransko za požrtvo-
valno delo in pripadnost društvu. 
 
PGD Vransko 

Godoval je zavetnik gasilcev

Rdeči križ Slovenije igra pomembno vlogo 
pri odzivanju na nujne primere

Vsaka, tudi najbogatejša, družba 
potrebuje prostovoljce in humanitar-
ne organizacije, v teh izrednih razme-
rah še posebej, ki jih povezujejo, saj 
smo prav mi, sodržavljani, sosedje in 
naključni mimoidoči, nepogrešljivi, 
ko je potrebno pomagati nekomu med 
nami. Potrebujete nas, zato vas vabi-
mo, da nam pomagate, da bomo mi 
lahko pomagali vam.

V tednu Rdečega križa Slovenije od 8. 
do 15. maja želijo v svoje vrste priteg-
niti nove prostovoljce, nove krvodajal-
ce in nove donatorje. V tem času boste 
prispevali 0,17 evra od vsake poštne 
pošiljke v notranjem in mednarodnem 
prometu, razen za knjige, časopise in 
revije. Zbrana sredstva so namenjena 
humanitarni in solidarnostni dejavnosti 
Rdečega križa Slovenije.
Teden Rdečega križa se povezuje s sve-
tovnim dnevom Rdečega križa in Rde-
čega polmeseca, 8. majem, na rojstni 
dan ustanovitelja gibanja Henrija Du-
nanta. Ta dan se spominjamo poguma 
in dosežkov več kot 16 milijonov prosto-
voljcev in skoraj pol milijona članov, ki 
delujejo v 192 državah sveta. Ta dan so 
ponosni, da so del največje humanitar-
ne mreže na svetu za pomoč ljudem v 
stiski. 
 
Teden Rdečega križa je priložnost, da 
vsi skupaj poglobljeno razmislimo, kaj 
pomenijo načela gibanja: humanost, 
nepristranskost, nevtralnost, neodvi-
snost, prostovoljnost, enotnost, uni-
verzalnost. 

Njihov pomen je zelo preprost. Med 
krizo so tukaj, da pomagajo ljudem. So 
lokalni in globalni. To počnejo že več 
kot 150 let. Njihova mreža neverjetnega 
osebja in prostovoljcev v negotovih ča-
sih pomeni, da so edinstveno dosegljivi 
za ljudi.
 
Ob tej priložnosti se predsednica Rde-
čega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž 
in generalna sekretarka Cvetka Tomin 
zahvaljujeta vsem prostovoljcem in 
osebju, ki pravilno delajo, da bi dosegli 
ljudi v stiski in omilili njihovo trpljenje. 
Povsod po Sloveniji dokazujejo, da so 
lokalni akterji ključni za reševanje živ-
ljenj in pripravo skupnosti za hitrejše 
in boljše delovanje v vsaki posamezni 
krizi.
 
Rdeči križ Slovenije



18 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte

Občina Vransko je bila uspešna na jav-
nem pozivu Evropske komisije za sofi-
nanciranje izgradnje omrežja Wi-Fi4EU.

Za namen nakupa in namestitve pot-
rebne opreme smo s strani EU prejeli 
15.000 evrov, stroški potrebnih inter-
netnih priključkov za obdobje 3 let v 
višini 4.392 evrov pa gredo v breme ob-
činskega proračuna. 
Namestitev omrežja je izvedlo podjetje 
Telemach, d. o. o., ki je bilo izbrano kot 
najugodnejši ponudnik v postopku od-
daje javnega naročila.
Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in 
obiskovalcem zagotoviti dostop do in-
terneta visoke kakovosti po vsej EU prek 
brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na 

javnih mestih, kot so parki, trgi, javne 
uprave, knjižnice in zdravstveni domo-
vi. Na Vranskem je tako odslej na vo-
ljo brezplačno Wi-Fi omrežje s šestimi 
dostopovnimi točkami na prostem (sre-
dišče trga pred Osetovo vilo, parkirišče 
pri Slovanu, parkirišče pri trgovskem 
centru in območje avtobusne postaje, 
ploščad pred kulturnim domom in par-
kirišče pred zdravstvenim domom, ob-
močje pred Schwentnerjevo hišo, ob-
močje pred Športno dvorano Vransko) 
in sedmimi dostopovnimi točkami v 
zaprtih prostorih (dve v Športni dvorani 
Vransko, po ena pa v dvorani kulturne-
ga doma, v občinski knjižnici, v novi sej-
ni sobi Občine Vransko, v zdravstvenem 
domu in v prostorih občinske uprave). 

Verjamemo, da boste Wi-Fi omrežje 
s pridom uporabljali, gotovo pa se ga 
bodo razveselili tudi turisti, ki bodo od-
krivali Vransko kot prebujajočo se turi-
stično destinacijo. 
 
Občinska uprava

Brezplačno Wi-Fi omrežje na Vranskem

Res je, da nas sonce s svojimi žarki ogreje, dobimo lepo por-
javelo polt, koža s pomočjo sonca sintetizira vitamin D, sončni 
žarki s svojo energijo zmanjšujejo depresije, izboljšujejo fizične 
zmogljivosti, spodbujajo delovanje imunskega sistema …
Ob vsem dobrem, kar nam sonce daje, pa so na drugi strani 
škodljivi učinki UV-žarkov, ki jih oddaja. To so rdečice, opekline, 
pigmentacije, zadebelitev vrhnjice, predčasno staranje kože in 
v zdajšnjih časih zelo razširjen rak, ki ga povzroča UV-sevanje. 
 
Ko končno dočakamo toploto, se z veseljem predamo sončnim 
žarkom, pozabimo pa, da nam prav ti lahko povzročijo 
nepopravljivo škodo. Pogosto slišimo, da se je poleti potrebno 
zaščititi pred UV-žarki. Vprašanje pa je, ali to naredimo na 
pravilen način.
 
Kaj pomenijo oznake UVA, UVB in UVC?
Sonce seva v celotnem UV-spektru svetlobe, vendar se del te 
svetlobe zadrži v ozonski plasti. 
UV-žarki se delijo na:
• UVC-žarke, ki ne dosežejo Zemlje, saj jih zadrži ozonska 

plast, zato za našo kožo niso nevarni;
• UVB-žarke, ki jih prav tako deloma zadrži ozonska plast, 

kljub temu pa jih del doseže Zemljo. Prodrejo do vrhnjice 
kože, kjer povzročajo porjavelost, v primeru prekomerne 
izpostavljenosti pa tudi opekline;

• UVA-žarke – ti imajo največjo valovno dolžino in najnižjo 
energijo, zaradi česar prodrejo najgloblje v kožo, kjer pov-
zročijo hitrejše staranje kože (gube, hiperpigmentirana 
področja …); 

• Žarki se v koži kopičijo vse življenje in povzročajo tudi mo-
žne alergije ali druge reakcije na koži, prav tako ti žarki 
povzročajo kožnega raka.

Naša koža sicer ima zaščitni mehanizem, s katerim se brani 
pred poškodbami zaradi UV-žarkov. To so npr. pigmentacije, 
zadebelitev kože, mehanizmi popravljanja DNK, proizvajanje 
koži lastnih snovi za zaščito itd. Žal pa to ni dovolj za lepo, 
zdravo in negovano kožo. Zelo primerno sredstvo  za obrambo 
so oblačila, skoznje sončni žarki ne prehajajo. Poleti med 10. 
in 16. uro je priporočljiva tudi uporaba pokrival, če se v tem 
času ni mogoče zadržati v senci.
UV-žarki imajo negativen vpliv tudi na naše oči. Če te niso 
pravilno zaščitene, lahko pride do nepopravljivih poškodb. 
Sončna očala ščitijo oči pred poškodbami. Potrebno je izbrati 
očala, ki imajo UV-zaščito, ne zgolj zatemnjena stekla, zaradi 
katerih se oči prilagodijo svetlobi. Če očala nimajo stekel z UV- 
zaščito in jih nadenemo, da lažje gledamo, nam te v danem 
trenutku olajšajo življenje, hkrati pa nam UV-žarki, ki z lahkoto 
prehajajo skoznje, uničujejo oči. 
 
Nujna je vsakodnevna uporaba krem z zaščitnim faktorjem. 
Nanašati jih je potrebno pravilno in dovolj pogosto: 2 mg 
kreme/cm2 kože. Nanos izdelka mora biti enakomeren. 
Ob znojenju, brisanju, v vodi in podobno izdelke nehote 
odstranjujemo, zato je potreben reden nanos. Ker je v pra-
ksi težko določiti, kakšno količino izdelka nanesti, da bo koža 
res zaščitena, naj povem, da bi 150 ml plastenko uporabili za 
6,6-kraten nanos po vsem telesu. 
  
Kozmetični salon Katja Marn

PRAVILNA ZAŠČITA KOŽE PRED SONCEM



19www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte

Zapuščena in odslužena vozila so še vedno težava, saj jih 
malomarni lastniki prepogosto pustijo tudi v naravi, kjer 
nanje naletijo sprehajalci. Zato so se odgovorni v državi 
odločili in 1. aprila 2018 uvedli davek, ki ga morajo plačati 
zadnji lastniki takšnih vozil. Namen ukrepa je, da lastni-
ki sami poskrbijo za odjavljena vozila in da ta ne končajo 
na divjih odlagališčih, parkiriščih in na drugih podobnih 
neprimernih mestih, kjer onesnažujejo in kazijo okolje.

V tej zvezi bi vse lastnike odjavljenih vozil radi spomnili, da so 
zavezani plačilu dajatve na odjavljeno vozilo, če v enem letu 
po odjavi vozila iz prometa tega niso oziroma ne bodo ponov-
no registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajal-
cem. Dajatev za odjavljena vozila so dolžni plačevati lastniki 
za odjavljena osebna vozila (vozila za prevoz potnikov z največ 
osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža), tovorna vozila za pre-
voz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne 
mopede. Dajatev pa ne velja za odjavljena vozila s statusom 
starodobnega vozila. 
Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje enkrat letno v enkrat-
nem znesku. Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo 
na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Slo-
veniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za 
odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. Višina dajatve za 
odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne dajatve, ki je za 
tako vozilo določena (odvisno od delovne prostornine motorja 
(ccm) vozila), vendar ni manjša kot 25 evrov. 
Posebej bi radi poudarili, da je zavezanec za plačilo dajatve 
zadnji lastnik vozila, ki je  evidentiran v registru vozil. Datum, 
od katerega začne teči obveznost plačila dajatve, je datum, ko 
je bilo vozilo dejansko odjavljeno iz prometa in ne od datuma 
spremembe lastništva vozila. 
Upravna enota Žalec novim lastnikom vozil, tako fizičnim kot 
tudi pravnim osebam s stalnim prebivališčem oziroma sede-
žem na območju Upravne enote Žalec, pošilja na podlagi evi-

dence registriranih vozil predhodno obvestilo glede obvezno-
sti plačila dajatve za odjavljeno vozilo. 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki deluje v okvi-
ru Ministrstva za infrastrukturo, v 15 dneh po nastanku obve-
znosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku od-
javljenega vozila plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti. 
Lastnik mora plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga. 
Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz 
evidence registriranih vozil  izhaja, da je bilo vozilo znova regi-
strirano oziroma če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega 
pooblastila predloži:
• potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki ure-

jajo varstvo okolja (seznam zbiralnih mest za oddajo 
vozila v ekološko razgradnjo najdete na spletni strani  
http://eko-mobil.si/zbiralna_mesta);

• policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukra-
deno;

• dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
• izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz 

carinskega območja Unije.
Upravna enota ali pooblaščene registracijske organizacije ta-
koj po predložitvi ustreznih dokumentov vnesemo podatke iz 
teh dokumentov v evidenco registriranih vozil.
Da se izognete slabi volji in nepotrebnim stroškom, vsem la-
stnikom odjavljenih vozil svetujemo, da pravočasno poskrbite 
za odjavljeno vozilo oziroma  uredite status svojega vozila.
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem uradu 
Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak 
torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas 
pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 
51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.
 
Simona Stanter,
načelnica Upravne enote

Kdaj preneha obveznost plačila davka na odjavljeno vozilo?
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V zadnjem mesecu se na nas obrača vse 
več oseb, ki jih moti lajanje sosedovega 
psa. Ljudje govorijo, muce mijavkajo, 
krave mukajo in psi lajajo. Seveda se 
sporazumevajo tudi na drugačne nači-
ne, ampak o tem malo kasneje. 

Problem v današnjem času je ta, da 
vse preveč lastnikov psov misli, da vse 
ve o svojem psu. Zanimivo, da ponava-
di ravno ti isti lastniki pogosto ne naj-
dejo časa in ustrezne zaposlitve zanj. 
V kolikor se s psom ne ukvarjate, mu 
ne nudite ustrezne fizične in mentalne 
zaposlitve, bo hitro razvil nezaželena 
vedenja. Med drugim tudi neprestano 
lajanje, tuljenje, uničevanje predmetov, 
preganjanje drugih živali in uhajanje od 
doma. Tak pes potem pogosto posta-
ne preveč moteč za okolico in namesto 
izbire prave poti do odprave vedenj se 
zanj najde pot do boksa ali pa ga lastnik 
priveže na verigo. Lastnik je s tem rešil 
težavo za sebe, psa pa pahnil v še večjo 
stisko. 

Preden se odločimo za posvojitev ozi-
roma nakup psa, moramo vedeti, ko-
liko časa dnevno smo mu pripravljeni 
nameniti. Poleg tega vedno poudarja-
mo, da naj izbira psa temelji glede na 

življenjski slog posameznika in ne toliko 
na izgled psa.

Če se torej odločimo v svoj dom sprejeti 
psa lovske pasme, ki ima izrazit lovski 
nagon, ne moremo pričakovati, da nas 
bo pridno čakal pred domačim pragom, 
medtem ko mi večino ur v dnevu dela-
mo. Ko končno pridemo domov, pa po-
gosto zmanjka časa zanj. Tak pes bo slej 
kot prej poiskal zaposlitev drugje (lov-
ljenje kokoši, mačk, uhajanje od doma). 
Izrazit nagon ga premaga in vedno zno-
va opozarja na njegov prvotni izvor. 
Predstavljajte si, da se je kmetovalec, ki 
je celo življenje vajen obdelovati zem-
ljo in delati v naravi, prisiljen preseliti v 
stanovanje in se zaposliti v pisarni, kjer 
mora sedeti več ur dnevno. Z zatiranjem 
svojih želja postaja iz dneva v dan bolj 
nesrečen. 

Znano je, da je pes družabno bitje, ki 
za svoje dobro počutje potrebuje druž-
bo ljudi. Hkrati ne smemo pozabiti, da 
je pes žival in ne človek, zato za komu-
niciranje z okolico uporablja drugačne 
načine kot ljudje. Z vrsto miritvenih si-
gnalov nam sporoča, kdaj mu določene 
situacije niso pogodu ali se ob njih po-
čuti celo ogroženega (prestrašenega). 

Opazujte svojega psa, ko se približuje 
drug pes ali človek. Vaš pes vam mor-
da sporoča vrsto signalov (se predklo-
ni, zeha, stresa z glavo, obrača oči, se 
oblizuje). Vse to so miritveni signali. In 
pomenijo nič drugega kot: »Potrebujem 
svoj mir oziroma prostor.« 

Ker lastniki psov teh signalov pogosto 
ne prepoznajo ali jih celo zatirajo, torej 
silijo psa v nekaj, kar mu predstavlja 
stres, se pes nauči, da se miritveni si-
gnali ne obrestujejo. Zato jih po določe-
nem času preneha uporabljati. Predza-
dnja faza miritvenih signalov je renčanje 
in zadnja ugriz. Od tod potem izjava 
ljudi, da je ugriznil iznenada. Pes nikoli 
ne ugrizne iznenada, vedno je v ozadju 
dolgoletno zatiranje miritvenih signalov 
in trenutni sprožilec, kjer se v določeni 
situaciji počuti tako zelo ogroženega, 
da reagira z ugrizom. 

Če se vrnemo na začetek, ko si pes za-
radi dolgočasja ali paritvenega nagona 
najde zaposlitev drugje, kar pomeni, da 
nenadzorovano hodi okoli. Ne smemo 
pozabiti na dejstvo, da smo psa kupi-
li ali posvojili mi, ne celo naselje. Do-
ločeni ljudje imajo strah pred psi in ni 
prav, da se morajo izogibati srečanju z 
vašim psom v upanju, da se bo vse dob-
ro izteklo. Četudi je vaš pes vedenjsko 
popolnoma neproblematičen, nikoli ne 
veste, ali ga morda ravno tisti dan, ko se 
je odločil za pohod, boli taca in ga nek-
do želi pobožati po delu, ki je že tako 
občutljiv, in pes odreagira z ugrizem. 
Kadar vaš pes nenadzorovano hodi po 
naselju, ga lahko drugi ljudje preganja-
jo, brcajo, vanj mečejo predmete. Vsi ti 
negativni dogodki lahko vplivajo na ve-
denjsko stanje psa in na koncu bo zo-
pet pes potegnil najkrajšo. Vi ste njegov 
skrbnik in vi morate poskrbeti zanj. Kdo 
bo, če ne vi? 

Uporaba zateznih ovratnic, bodečih 
ovratnic in celo elektronskih ovratnic 
povzroča psu neugodje in bolečine, kar 
dolgoročno ne prinaša nobenih pozitiv-
nih koristi. Sploh pa je uporaba ome-
njenih metod za psa zelo stresna, saj v 
resnici ne rešuje problema, temveč ga 
zatira. Vsi vemo, da v kolikor problemov 

Pes naj bo doma
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ne rešujemo, se le-ti kopičijo in samo 
vprašanje časa je, kdaj bo njihov nega-
tiven rezultat pogledal na plan kot pos-
ledica. 

Vsem skrbnikom psov, ki se soočajo z 
nezaželenimi vedenji, smo vedno na vo-
ljo z nasveti na telefonu 070 85-11-66. 
S skupnimi močmi bomo zagotovo našli 
rešitve, ki bodo dolgoročno ugodne za 
vas, vašega psa in okolico. 

Vsem, ki se odločate za posvojitev ali 
nakup psa, pa priporočamo dober raz-
mislek ter upoštevanje vseh dejavnikov, 
ki lahko kasneje vplivajo na kakovost 
življenja psa. 

Več podrobnosti o postopku posvojitve 
psa pa si lahko preberete tudi na naši 
spletni strani www.zavodmuri.si. 

Katjuša Rajovec, Zavod Muri

Praznovanje 3. svetovnega dne čebel

20. decembra 2017 je generalna skupšči-
na Organizacije združenih narodov (OZN) 
v New Yorku na pobudo Slovenije 20. maj 
razglasila za svetovni dan čebel. S tem se 
je končal dolgotrajni postopek razglasi-
tve, ki se je pričel v letu 2014. Razglasitev 
je za Slovenijo pomenila pomembno di-
plomatsko zmago.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel 
smo organizirali v Žirovnici na Gorenj-
skem, kjer je bil rojen Anton Janša, naš 
največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 
1734 in po katerem smo določili dan za 
praznovanje SDČ. 

Od razglasitve naprej se za praznovanje 
SDČ odločajo številne institucije, organi-

zacije in različna združenja po vsem svetu. Glavne aktivnosti, povezane s praznovanjem svetovnega dne čebel, koordinira Mi-
nistrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta namen tudi vzpostavila 
delovanje spletne strani www.worldbeeday.org, na kateri so prisotne koristne informacije, povezane s praznovanjem.

Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, ob 
sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA. 

V letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje virusa COVID-19, zato v zvezi s praznovanjem SDČ ne bodo organizirani 
dogodki kot v preteklih dveh letih, bo pa zaradi tega več aktivnosti potekalo preko medijev, spletnih javljanj in različnih objav 
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na družbenih medijih, da so informacije čim bolj dosegljive širši javnosti. 

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti:
1. Čebele in ostali opraševalci so izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje? 

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel: 
• sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani ČZS);
• v okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo in sadimo medovite rastline;
• ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin;
• setev travnikov z medonosnimi rastlinami;
• košnja cvetočih rastlin po cvetenju;
• nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih;
• moralna podpora čebelarjem;
• odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno 

namestitev čebel;
• zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov;
• mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred 

škropljenjem s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, kaj 
lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob tem 
pa moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam, po-
magamo tudi ostalim organizmom in ne nazadnje tudi ljudem. 
Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj 
enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo 
okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo 
za življenje ljudi.
 
Zato, varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v bolj zdravem okolju!

Dr. Peter Kozmus

Po uspešni predstavitvi pobude na Odboru za kmetijstvo 
Organizacije združenih narodov za prehrano in  kmetijstvo 

(FAO), Rim

Delegacija MKGP v New Yorku le nekaj minut po razglasitvi
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Ostanite doma in ostanite zdravi.


