
Občinski 

I n f o r m a t o r 
170 / september 2020

www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si



2 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Občinski informator

številka 170
Vransko, 30. 9. 2020
Fotografija na naslovnici: Maja Podlesnik

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Akelei, d. o. o.
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Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko,  OŠ Vransko–
Tabor, Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko, ŠRD 
Ločica, Čebelarsko društvo Vransko, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, 
Medgeneracijsko društvo Vransko, DU Vransko, Tomaž Urankar, Tone 
Tavčer 

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

Naslednja številka izide 30. 10. 2020. 

Prispevke zbiramo do 15. 10. 2020 preko platforme MojaObcina.si.

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

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

katero lahko preverimo njegovo identiteto.

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

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

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

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega oglaševanja.

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

Hvala za razumevanje.
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Uvodnik/koronavirus

Aplikacija #OstaniZdrav, ki pomaga pri zajezitvi in obvlado-
vanju širjenja okužb z novim koronavirusom ter zmanjšuje 
obremenjenost zdravstvenega sistema, je sedaj na voljo tudi 
za uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom 
iOS. Uporabniki si lahko aplikacijo namestijo na spletnem 
mestu Apple, kjer je dostopna z oznako #OstaniZdrav.
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom An-
droid si lahko aplikacijo pridobijo in namestijo v spletni tr-
govini z aplikacijami Google Play, kjer je dostopna z oznako 
#OstaniZdrav.
 
Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi!

Občinska uprava

Aplikacija #OstaniZdrav sedaj na voljo tudi za Applove telefone

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani!

V letošnjem letu smo se ob pojavu 
novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki 
povzroča bolezen COVID-19, znašli 
v okoliščinah, kakršnih doslej nismo 
poznali, saj sedanje generacije nimamo 
izkušnje s pandemijo primerljivega 
obsega. 
Dejstvo, da je novi koronavirus zelo 
nalezljiv, je oblasti po vsem svetu 
vodilo k strogim ukrepom za njegovo 
zajezitev. Z ustavitvijo javnega življenja 
nam je tudi v Sloveniji uspelo virus 
zajeziti do te mere, da ga je zdravstveni 
sistem še zmogel obvladati in se pri 
nas ni zgodil črn scenarij, kakršnemu 

smo bili npr. priča v bližnji italijanski 
Lombardiji. Hkrati pa je prišlo tudi 
zavedanje, da si ponovne ustavitve 
javnega življenja ne moremo več 
privoščiti, saj je gospodarska in druga 
kolateralna (stranska) škoda, ki jo 
takšna zaustavitev povzroči, previsoka. 
Po obvladanju prvega vala okužb so zato 
restriktivne ukrepe v celoti nadomestili 
preventivni – fizična distanca, zaščitne 
maske in razkuževanje. 
Novi realnosti so se morale prilagoditi 
tudi javne ustanove – zdravstveni 
domovi, šole, vrtci, knjižnice, muzeji, 
upravni uradi … Preventivni ukrepi, ki 
jih javne ustanove izvajajo, praviloma 
pomenijo, da je dostop do njihovih 
storitev do določene mere otežen, kar 
med uporabniki, nevajenimi takšnih 
omejitev, povzroča negodovanje in 
slabo voljo. Ob hkratnem širjenju raznih 
dezinformacij in teorij zarote glede 
novega koronavirusa preko družabnih 
omrežij pa tudi kratkovidne politizacije 
povsem strokovnih vprašanj se ustvarja 
in krepi vzdušje nestrpnosti in skepse, 
ki je v dani situaciji, ko smo kot družba 
še bolj kot v običajnih razmerah odvisni 
od odgovornega ravnanja vsakogar 
izmed nas, vse prej kot dobrodošlo. 
Zato zaupajmo epidemiologom in 
infektologom, ki sprejemajo in nosijo 
odgovornost za svoje delo in ne 
namišljenim strokovnjakom-za-vse na 

družabnih omrežjih, katerih družbena 
odgovornost se začne in konča v njihovi 
denarnici. Bodimo odgovorni do sebe 
in drugih, spoštujmo ukrepe, ki jih je 
predpisala stroka. 
Po tem, ko smo s skupnimi napori in 
odgovornim ravnanjem vseh občanov 
prvi val okužb spomladi prestali brez 
potrjene okužbe, smo 3. septembra 
tudi v naši občini zabeležili prvi potrjeni 
primer okužbe z novim koronavirusom. 
Z odgovornim ravnanjem poskrbimo, 
da bomo tudi v jesenskem in zimskem 
času, ko gre ponovno pričakovati 
poslabšanje epidemiološke situacije, 
to kolektivno preizkušnjo kar se 
da dobro prestali. Mladi bodite 
solidarni s starejšimi in bolniki, ki 
spadajo v najbolj ranljivo skupino v 
primeru okužbe. Bodimo potrpežljivi 
v čakalni vrsti za zdravnika, lekarno, 
v trgovini, v gostinskem lokalu... 
Namesto godrnjanja zaposlenim, ki 
izvajajo preventivne ukrepe, da bi nas 
zaščitili, namenimo prijazno besedo. 
Zavedajmo se, da so svoboda in pravice 
vsakega posameznika omejene s 
svobodo in pravicami vseh drugih ljudi.  

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi!
                                                                              
Franc Sušnik, župan

Bodimo odgovorni in strpni
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Uvodnik/koronavirus

Spoštovani,
v zadnjem obdobju se je na območju celotne države močno poslabšala epidemiološka situacija v zvezi s širjenjem okužb z novim 
koronavirusom SARS-CoV-2. Eno od žarišč okužb je trenutno v sosednji občini, od 3. septembra, ko smo zabeležili prvo okužbo, 
pa se nove okužbe pojavljajo tudi v naši občini. 
Odgovorni v Občini Vransko se zavedamo, da novega koronavirusa z odloki in odredbami ni mogoče zaustaviti, vendar pa mora-
mo narediti vse, da mu, kolikor je le mogoče, zmanjšamo manevrski prostor. Ker vsako zbiranje in druženje večjega števila ljudi 
predstavlja veliko tveganje za nastanek novega žarišča okužb, vas pozivamo in prosimo, da odpoveste oz. prestavite na kasnejši 
čas vse načrtovane javne prireditve in druga nenujna formalna in neformalna druženja v okviru javnih zavodov, društev, organi-
zacij itd. 
Obenem vas prosimo, da pomagate pri ozaveščanju občanov glede resnične nevarnosti, ki jo novi koronavirus predstavlja, saj 
neodgovorni in/ali naivni posamezniki predvsem preko družabnih omrežij širijo lažne novice, vnašajo nemir med ljudi in spodbu-
jajo k nespoštovanju preventivnih ukrepov, ki jih zagovarja stroka.  
Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi!
 
Župan Občine Vransko:       Poveljnik Civilne zaščite Občine Vransko:
Franc Sušnik, l. r.      Vladimir Reberšek, l. r.

 

Poziv javnim zavodom, društvom in drugim organizatorjem javnih 
prireditev in drugih formalnih in neformalnih druženj v Občini 
Vransko
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Uvodnik/koronavirus

Občane, ki jim je bila s strani pristojnih institucij odrejena samoizolacija ali karantena, pozivamo, naj bodo odgovorni do so-
ljudi in ukrep, namenjen preprečevanju širjenja okužb z novim koronavirusom, brezpogojno spoštujejo. 

Župan Občine Vransko:     Poveljnik Civilne zaščite Občine Vransko:
Franc Sušnik, l. r.     Vladimir Reberšek, l. r.

Poziv k spoštovanju odrejene samoizolacije ali karantene

Spoštovani ljubitelji gledališča,
zaradi slabšanja epidemioloških razmer v zvezi s širjenjem okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 Zavod za kulturo, turi-
zem in šport Vransko do nadaljnjega odpoveduje abonmajske predstave in druge prireditve v Kulturnem domu Vransko.
Imetnikom abonmajev v sezoni 2019/20 dolgujemo še zadnji predstavi. Na sporedu bosta takoj, ko bodo razmere to dopuš-
čale.
 
Upamo, da sprejmete to obvestilo z razumevanjem in da se zdravi in polni dobre volje spet srečamo v prostorih kulturnega 
doma.
 
ZKTŠ Vransko

Obvestilo obiskovalcem prireditev

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi in tudi v 
naši občini prosimo stranke, da na Občini Vransko zadeve, če 
je le mogoče, urejajo po telefonu (03 703 28 00) ali po elek-
tronski pošti (obcina.vransko@vransko.si).
V kolikor gre za nujno zadevo, ki je ni mogoče urediti po tele-
fonu ali po elektronski pošti, lahko v prostore Občine Vransko 
vstopite samo, če ste zdravi, nimate povišane temperature in v 
zadnjih 24 dneh niste bili v stiku z osebo, obolelo za COVID-19. 
Prosimo, da si že pred vhodom v stavbo nadenete zaščitno 
masko, pred vstopom v prostore Občine Vransko pa razkužite 
roke. S ponedeljkom, 21. 9. 2020, bomo v skladu s priporočili 
NIJZ pričeli tudi z merjenjem temperature in vodenjem sezna-
ma strank.
 
Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi!
 
Župan in občinska uprava

Obvestilo za stranke Občine Vransko
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Beseda poslanca

Za preiskovalno komisijo je izredno 
delavno poletje, ki smo ga porabili za 
odkrivanje in preiskovanje zlorab ne le 
znotraj DUTB, temveč tudi v Probanki 
in Factor banki, ki sta bili leta 2016 pri-
pojene DUTB-ju. Prav pri pregledova-
nju kreditne dokumentacije podjetij, ki 
jih je kreditirala Factor banka, sem se 
večkrat spomnil na besede nekdanje-
ga predsednika izredne uprave Klausa 
Schusterja, ki je nekoč za časnik Delo 
dejal, da se mu zdi, da je pri tistih pro-
jektih, ki jih ni želel kreditirati nihče, v 
igro vstopila Factor banka. Ko je komisi-
ja zadnje mesece pregledovala kreditno 
dokumentacijo, se nam je namreč po-
rodilo večje število vprašanj, saj marsi-
kateri kredit sploh ni smiseln, kaj šele 
ekonomsko upravičen, na primer sko-
raj 20-milijonski kredit za nakup delnic 
podjetja, ocenjenega na nekaj milijonov, 
ki seveda ni bil nikoli vrnjen. In različni 
desetmilijonski krediti, namenjeni za fi-
nanciranje dvemilijonskega zemljišča in 
podobni večmilijonski krediti podjetjem 
iz davčnih oaz, ki so bila ustanovljena le 
nekaj tednov ali celo dni pred odobrit-
vijo kredita, njihovo vodstvo pa so pred-
stavljale dokazano slamnate osebe. Se-
veda noben od omenjenih kreditov ni 
bil nikoli vrnjen, še več, medtem ko na-
vadni državljani ob neplačilu obroka za 
kredit nemudoma prejmejo klic oziro-
ma pismo iz banke, ti izbranci leta niso 
plačevali glavnice ali obresti, banka pa 
se s tem sploh ni resno ukvarjala, kaj 
šele da bi jih poskusili izterjati. Da raz-
čistimo, kako je to sploh bilo mogoče, 
bomo v naslednjih mesecih na komisiji 
gotovo morali zaslišati odgovorne, ne le 
tiste iz takratnega vodstva, temveč tudi 
posamične nižje uslužbence, ki so bili 
skrbniki omenjenih komitentov. Morda 
pa je koga v vseh teh letih, ki so mini-
la, le srečala vest in bodo pripravljeni 
povedati resnico oziroma s prstom po-
kazati na tiste najbolj odgovorne. V ko-
likor želi Slovenija ohraniti status prav-
ne države, moramo namreč vsi imeti 
ničelno toleranco do kriminala, pa naj 
bo to bančni kriminal ali kakršni koli 
drug. V nasprotnem primeru nam grozi, 
da bodo stalnica postali primeri, kot na 

primer tisti z Veselinom Djurovicem in 
njegovim kreditom na NKBM, ki so mu 
zaradi javne objave posnetkov izsilje-
vanja in pozivov k dajanju podkupnine 
dlje časa grozili s smrtjo, kljub obsež-
nim zasebnim posnetkom in policijskim 
prisluhom, v katere so se ujeli odgovor-
ni in razkrivajo celotno zgodbo, pa se še 
danes ni zgodilo nič. 
Sicer pa je komisija samo v mesecu av-
gustu pridobila preko 150.000 strani 
dokumentov, izpiskov transakcijskih ra-
čunov in kreditnih map, ki jih bomo sku-
paj s strokovnimi svetovalci v naslednjih 
tednih predelali, nato pa javno zaslišali 
odgovorne. V kolikor se bodo naši sumi 
potrdili, pa bomo zoper vse odgovorne 
vložili naznanila sumov kaznivih dejanj, 
nakar pa pričakujem, da bosta polici-
ja in tožilstvo opravili svoje delo in bo 
odkrit bančni kriminal dobil sodni epi-
log in ne bo pristal v predalu, kot se je 
to zgodilo v primeru milijardnega pra-
nja iranskega denarja, tako imenova-
nem primeru Farrokh, v katerem sem 
kot prvi že maja pozval, da naj se javno 
objavi vso dokumentacijo, tudi tisto, 
ki nosi oznako bančna tajnost, in naj 
tako javnost sama presodi, kdo govori 
resnico in kdo laže. Ni namreč vzdržno, 
da dve parlamentarni preiskovalni ko-
misiji, ena s politično levo usmerjenim 
predznakom, druga pa desno usmerje-
nim predznakom, prideta do podobne-
ga sklepa, tožilstvo in policija pa do po-
polnoma nasprotnega. Konec koncev to 
predstavlja tudi institucionalni konflikt. 
Vedno sem in vedno bom zagovarjal 

javno objavo omenjene dokumentaci-
je, saj menim, da imajo državljani pra-
vico, če ne celo dolžnost, izvedeti vse 
podrobnosti posla, preko katerega se je 
oprala skoraj milijarda evrov.
Ne le v funkciji predsednika preiskoval-
ne komisije, temveč tudi osebno, sem 
vedno zagovarjal ničelno toleranco do 
kriminala in korupcije in prav zato me 
zgodbe, ki smo jih na komisiji v zadnjih 
tednih preučevali, toliko bolj žalostijo. 
Kako naj namreč ljudem, ki se komaj 
borijo za preživetje, razložim, da med-
tem ko bodo oni kaznovani zaradi pro-
daje sadja brez dovolilnice, uslužbenec 
DUTB lahko dokazano zahteva in prejme 
podkupnino, vse to policija posname in 
ga ujame, slednji vse prizna, za nagra-
do pa dobi le pogojno zaporno kazen in 
tako nikoli ne prestopi praga zapora. Še 
več, namesto da bi dneve preživljal za 
visoko ograjo in rešetkami na Dobu, ta 
ista oseba danes gradi z visoko ograjo 
ograjeno luksuzno sosesko. Morda pa je 
res nekaj na tem, da v Sloveniji nima-
mo revščine, ker ne bi mogli nahraniti 
revnih, temveč zato, ker nikakor ne mo-
remo nahraniti apetita bogatih in vpliv-
nih. Preiskovalna komisija sicer nima 
lisic, da bi aretirala odgovorne, lahko 
pa vse vprašljive posle preučimo, javno 
zaslišimo odgovorne in zoper njih poda-
mo kazenske ovadbe, kar bomo v nas-
lednjih tednih in mesecih tudi storili. 
 
Aleksander Reberšek

Delo v preiskovalni komisiji DUTB
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Beseda poslanca

V sklopu projekta Ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerkni-
ce do vtoka v Bolsko ter izvedba suhega zadrževalnika na Me-
rinščici sta trenutno v teku dva postopka javnega naročila, in 
sicer:
 - javno naročilo za storitev pridobivanja nepremičnin, potreb-
nih za izvedbo investicije (na naslov naročnika sta 25. 8. 2020 
prispeli dve ponudbi), sledi pregled ponudb in podpis pogod-
be z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom;
 - javno naročilo za izbiro izvajalca: cenitev gozdnih, kmetijskih 
in stavbnih zemljišč (postopek je še v teku).

V zaključni fazi je priprava razpisne dokumentacije za izbiro iz-
delovalca DGD in PZI projektne dokumentacije, predvideno je, 
da bo naročilo na portalu JN objavljeno v roku 14 dni.

Vzporedno z načrtovanjem projektne dokumentacije se bodo 
izvajali postopki cenitev in potekali tudi že prvi odkupi zemljišč 
kot podlaga za pridobitev pravice graditi.

Na podlagi izdelane PZI projektne dokumentacije in predhodno 
pridobljenega gradbenega dovoljenja se bo pristopilo k izboru 

izvajalca gradbeno-obrtniških del na predmetnem projektu.

Vesel sem, da se stvari končno, po več kot 13 letih, premikajo 
naprej!

Aleksander Reberšek

Zaradi aktualnih epidemioloških razmer je tudi 11. redna seja 
Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v torek, 15. sep-
tembra 2020, potekala v dvorani Kulturnega doma Vransko. 
Člani občinskega sveta so najprej pregledali sklepe in potrdili 
zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 16. 6. 2020 in 
6. dopisne seje občinskega sveta z dne 29. 7. 2020, v sklopu 
druge točke dnevnega reda pa kot običajno obravnavali pobu-
de in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov. Vprašanja so žu-
panu tokrat zastavili Rafael Novak, Breda Čvan, Nataša Juhart, 
Kristina Reberšek, Brigita Gosak, Jože Matko in Danilo Štante.
V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel Spremembe in do-
polnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko, ki bodo 
v prihodnje olajšale izvedbo dopisnih sej občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles ter Spremembe in dopolnitve Pravil-
nika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko, s 
katerimi se je obstoječi pravilnik iz leta 2010 uskladil z veljavno 
zakonodajo.
Pri peti točki dnevnega reda se je občinski svet seznanil s Pol-
letnim poročilom Občine Vransko za leto 2020, osrednji del 
seje pa je bil namenjen obravnavi letnih programov kulture in 
športa ter letnega programa sofinanciranja socialnovarstve-

nih in drugih programov društev in humanitarnih organizacij 
za leto 2021. Občinski svet je soglasno sklenil, da bo Občina 
Vransko v letu 2021 za sofinanciranje različnih kulturnih vse-
bin namenila 145.039,00 evrov,  za sofinanciranje športih pro-
gramov in področij športa 154.220,61 evrov, za sofinanciranje 
različnih izvajalcev socialnovarstvenih programov in projektov 
drugih društev pa 8.450,00 evrov.
Ob zaključku seje je občinski svet podal še soglasje k finančne-
mu načrtu OŠ Vransko-Tabor za leto 2020 in pozitivno mnenje 
h kandidaturi mag. Gorazda Kozmusa za ravnatelja Glasbene 
šole »Risto Savin« Žalec.
 
Občinska uprava

Ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko 
ter izvedba suhega zadrževalnika na Merinščici – za večjo poplavno 
varnost Vranskega

Občinski svet na 11. redni seji določil okvire za sofinanciranje 
kulture in športa v letu 2021
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Učenci se vsako leto radi pridružijo planinskemu krožku na 
Osnovni šoli Vransko-Tabor, letos pa se jih je prijavilo skoraj 70. 
Veseli naju, da se planinci radi udeležujejo pohodov in želiva si, 
da bi se tokrat lahko srečevali skozi celotno šolsko leto.

V petek, 11. septembra 2020, smo se odpravili na prvi po-
hod. Septembrski pohodi so nekoliko krajši in lažji, saj nikoli 
ne veva, v kakšni »formi« so prvošolci in ostali člani. Pohvaliti 
morava vztrajnost in kondicijo prvošolcev, saj so zlahka sledili 

celotni skupini, v kateri so bili otroci vse do petega razreda.  
K temu je vsekakor pripomogla udeležba na Cici planincih, ki 
jih v vrtcu izvajajo že vrsto let. 

Pot nas je od šole vodila proti Podgradu, kjer smo dvakrat 
prečkali potok Podgrajščica. Naučili smo se, kako sta vide-
ti trdoleska in ciklama. Ob planinski poti skozi naselje proti 
Taboru smo opazovali pašnike s kravami in konji, sadovnjake 
in res lepo urejena dvorišča tamkajšnjih hiš. Kmalu smo skozi 
gozd prišli do stopnišča, kjer smo naredili skupinsko fotogra-
fijo, nato pa je sledilo štetje stopnic. Na bližnji gozdni jasi smo 
malicali, nato pa sledili markacijam, ki so nas pripeljale do 
jame Škadavnice. Vsak je imel možnost pobližje doživeti jamo, 
njen hlad in temo. Pogovarjali smo se o življenju v jami in ugo-
tovili, da v njej živi kar 19 vrst netopirjev, od teh so najpogostej-
ši mali podkovnjaki. Po ogledu jame smo se prijetno utrujeni in 
zadovoljni vrnili nazaj pred šolo.
 
Mentorici: Nataša Pečovnik in Maja Jerman

Vranin glas

Pohod na Tabor in do jame Škadavnice
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Zgodilo se je

Vodstvo in zaposleni v HOTELU GROF so že pred časom sprejeli 
odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nadgradijo 
in jo tudi formalno umestijo v svoje poslovanje ter preko 
mednarodnih standardov preverijo svoje trajnostno naravnano 
delovanje, in sicer na način, da izvedejo oz. se preverijo skozi 
postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata 
GREEN KEY/ZELENI KLJUČ – za namestitve (v postopku 
vključitve v sistem Zelene sheme Slovenskega turizma – ZSST).
 
Zeleni ključ je okoljski/trajnostni znak, vodilni standard 
odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega 
delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak 
pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih 
spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna 
fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak 
Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega 
turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju 
okolja. Obrati – nosilci tega znaka vzdržujejo visoke okoljske 
standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije 
in pogostih kontrolnih pregledov. Program Zeleni ključ velik 
poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v 
trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. 
Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno 
usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih 
praks, nenehno išče nove – trajnostne – načine poslovanja 
in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem 
porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje 
ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni 
glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske 
poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat 
za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. 
Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu 
razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev 

okoljskega znaka Zeleni ključ pomeni za obrat tudi dodatni 
način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo 
omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske 
kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje 
trajnostno naravnano poslovanje.

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in 
certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer (1) OKOLJSKO 
UPRAVLJANJE, (2) VKLJUČENOST OSEBJA, (3) INFORMIRANJE 
GOSTOV, (4) VODA, (5) PRANJE IN ČIŠČENJE, (6) ODPADKI, 
(7) ENERGIJA, (8) HRANA IN PIJAČA, (9) NOTRANJE 
OKOLJE, (10) ZELENE POVRŠINE, (11) KORPORATIVNA 
DRUŽBENA ODGOVORNOST, (12) AKTIVNOSTI V NARAVI in (13) 
ADMINISTRACIJA.
 
V okviru področja OKOLJSKO UPRAVLJANJE so v obratu med 
drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno 
skupnostjo. To sodelovanje je obenem predpogoj za umestitev 
lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene 
sheme slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in 
certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. 
Shema (1) združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma 
v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna 
orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, (3) skozi 
znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. 
Dokazali so tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje deležnikov 
ter odgovornost, da zeleno politiko širijo mednje ter na ta 
način postajajo ambasadorji zelene politike.
 
S pridobitvijo znaka Green Key/Zeleni ključ – enega izmed v 
ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih 
znakov – ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA 
TURIZMA bo  HOTEL GROF  izpolnil tudi pogoje za pridobitev 
znaka Slovenia Green Accommodation (v postopku vključitve 
v sistem ZSST), s čimer se bomo na savinjskem, slovenskem, 
evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicionirali kot 
okolju in družbi prijazna  namestitev.
  
Hotel Grof

Hotel Grof je pridobil okoljski/trajnostni znak Green Key, s čimer 
soustvarja zeleno zgodbo trajnostnega turizma v naši občini
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RADO ARSOVIĆ – 70 let

Življenje v domu, odkar se pojavlja koronavirus, vse od mese-
ca marca, ko je bila razglašena epidemija, je drugačno. Sta-
novalci se večinoma med seboj ne družijo, če pa se, morajo 
upoštevati določena priporočila za preprečevanje in prena-
šanje virusa. Uporabljajo maske v skupnih prostorih, se ne 
obiskujejo v sobah, večino časa se družijo zunaj na primer-
ni razdalji. Takega načina življenja in dela smo se vsi nekako 

privadili, tako zaposleni kot tudi stanovalci. Delo fizioterapije 
in delovne terapije poteka izključno individualno, po sobah 
stanovalcev oz. v prostorih, namenjenih terapiji. Stanovalce 
skušamo čim bolj spodbuditi, da bi veliko časa preživeli zunaj 
in v gibanju. Kljub temu pa so se tega stanovalci že nekoliko 
naveličali. Radi bi se zopet družili, se ne socialno distancirali 
eden od drugega in kar naprej pazili, ali so na pravi razdalji 
ali ne, ali imajo masko ali so jo morda pozabili. Zato smo se 
nekako odločili, da bomo v bodoče pa le malo začeli izvajati 
skupinske dejavnosti z določenimi ukrepi, ki pač morajo biti 
in bodo pri nas v domovih, kjer stanuje najbolj ranljiva skupi-
na ljudi, še kar nekaj časa. Stanovalci prejemajo tudi obiske, 
za katere prav tako veljajo določena pravila. Kljub vsem tem 
pravilom pa so  stanovalci veseli obiskov. Prav tako so se ne-
kateri navadili uporabljati tudi mobilne telefone, videoklice 
in podobno. 
Naše stanovalce spodbujamo, da se čim več gibljejo, da oh-
ranjajo svoje rutine in navade, ohranjajo svoje dejavnosti, 
saj vse to pripomore k dobri fizični kondiciji, dobremu po-
čutju in psihičnemu stanju. Življenje v domu se ni ustavilo, 
kot nekateri pravijo. Se pa je spremenilo in vsi se trudimo, 
da ohranjamo njihovo dostojanstvo, želje in navade. Le tako 
bomo uspešno prišli iz te  krize, ki vlada po vsem svetu. Mo-
goče še močnejši in z novimi znanji. Morda bomo spet začeli 
ceniti vrednote, ki so v zadnjem času nekoliko izgubile pravi 
pomen. Ostanimo zdravi in močni ter enotni, le tako nam bo 
uspelo premagati sovražnika sodobnega časa. 
 
Liljana Koban

Enajstega septembra 2020 je prišel na vrsto tudi naš sosed 
in prijatelj Rado, da smo ga obiskali in se mu zahvalili za vse, 
kar je dobrega storil za našo ulico v celoti ter za vse drobne 
pozornosti in dobra dela, ki jih je nudil posameznim članom 
naše soseščine.

V 70. letih je prišel v Slovenijo s trebuhom za kruhom in tu 
tudi ostal. V 90. letih se je priselil v našo ulico »Podgorica«, 
kjer sta z Zvonko s pridnim delom postavila hišo, vzorno 
skrbela za svoje otroke, tasta in taščo. Prilagodil se je vsem 
našim navadam in običajem. 
Ima veliko zanimivih konjičkov, med njimi je tudi gobarjenje. 
Je naravni likovni talent, mnogi pa smo od njega že prejeli 
v dar kak kovan izdelek. Kuha odlične in okusne sarme, ki 
jih mnogokrat podeli z nami, pravi »masterchef« je v peki 
odojka. Ne glede na vreme žrtvuje več ur, končni izdelek pa 
je »svetovno« dober. 
Aktivno pomaga in sodeluje pri praznovanjih vseh sosedov, 
nesebično nudi svojo pomoč in ni področja, kjer Rado ne bi 
priskočil na pomoč, z delom, nasvetom ali z orodjem.
 

Za rojstni dan mu želimo še veliko let, da ga povsod 
spremljajo predvsem zdravje, sreča in zadovoljstvo ter da 
naše prijateljstvo nikoli ne mine.
  
Tvoji sosedje iz »Podgorice«

Življenje v domu

Zgodilo se je



1 | S t r a n  

 

 

URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. september 2020        Številka 97/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Poslovnika 
Občinskega sveta občine Vransko 

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Pravilnika o 
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko 

3. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto 
2021 

4. LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko za leto 
2021 

5. LETNI PROGRAM sofinanciranja socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini 
Vransko za leto 2021 

JAVNI RAZPISI 
 
6. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2020/2021 

7. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2020 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 10. redne seje občinskega sveta 
 
9. ZAPISNIK 6. dopisne seje občinskega sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I 

1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta občine Vransko  

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na  
11. redni seji dne 15. 9. 2020 sprejel 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko 

1. člen 

23.a člen Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave 
Občine Vransko, št. 54/2016 in 94/2020) se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Dopisna seja občinskega sveta se lahko skliče za odločanje 
o manj zahtevnih vprašanjih, ki zahtevajo takojšnjo odločitev, 
ali v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje. 

Vabilo na dopisno sejo s predlogom sklepa in gradivom se 
članom občinskega sveta posreduje s kurirjem, po pošti ali 
po elektronski pošti. Člane občinskega sveta se o sklicu 
dopisne seje dodatno obvesti po telefonu ali s sporočilom 
preko mobilne telefonije. 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem 
članom občinskega sveta, od katerih je vročitev potrdila 
potrebna večina svetnikov. Šteje se, da so vročitev potrdili 
člani občinskega sveta, ki so glasovali. 

Glasovanje na dopisni seji se opravi s telefonskim 
glasovanjem, glasovanjem po elektronski pošti ali 
glasovanjem z uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev. 

Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva je članu 
občinskega sveta dolžan odgovoriti na morebitna vprašanja, 
ki jih mora le-ta posredovati do roka, določenega v vabilu na 
dopisno sejo. 

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, 
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi 
vabil članom občinskega sveta oziroma ugotovitev, koliko 
članov občinskega sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika 
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dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo. V 
primeru, ko je zaradi višje sile sklic redne seje onemogočen, 
se lahko obravnava in potrditev zapisnika dopisne seje uvrsti 
na naslednjo dopisno sejo.« 

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta 
začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave bčine 
Vransko«. 

Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
2. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Vransko 
 
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, 
št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 11. redni seji dne 15. 9. 2020 sprejel 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti  

v Občini Vransko 
 

1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko (Uradni list RS, št. 14/2010) se spremeni uvod v 
navedeni pravilnik tako, da se glasi:  

»Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg), 7. in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 11. redni seji dne 15. 9. 
2020 sprejel 

 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko 

 
2. člen 

Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Merila in kriteriji določajo razmerja financiranja v skladu z 
višino proračunskih sredstev, namenjenih kulturnim 
dejavnostim. Vsako leto jih določi občinski svet v proračunu 
in letnem programu kulture za tekoče leto.« 

3. člen 

Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani 
občine ter v Občinskem informatorju za vsako proračunsko 
leto posebej.« 

 

 

4. člen 

Prvi  in drugi odstavek 12. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»Na podlagi predloga strokovne komisije direktor občinske 
uprave izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, 
posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu 
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programov in 
projektov kulturnih dejavnosti. Zoper to odločbo je dovoljena 
pritožba na župana Občine Vransko v roku 15 dni od dneva 
vročitve odločbe. Odločitev župana o ugovoru je dokončna. 
Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga za 
sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. V 
pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino 
in namen sofinanciranja, roke za zagotavljanje finančnih 
sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih 
sredstev ter druge medsebojne obveznosti pogodbenih 
strank.«  

5. člen 

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine  Vransko« in začnejo veljati naslednji dan po objavi.  

Številka: 610/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
3. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17, 21/18) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 11. redni seji dne 15. 9. 
2020 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2021 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev 
predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2021 so sredstva za 
kulturo namenjena za:  
 
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in 
prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

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

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

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

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

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

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 145.039,00 
EUR kot sledi: 

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

2. 08031 Obnova cerkve sv. 
Mihaela 12.000,00 EUR 

3. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 44.709,00 EUR 

4. 08028 Ljubiteljska kultura 7000,00 EUR 
5. 08032 Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti, OI Žalec 
 

600,00 EUR 
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje 

Kulturnega doma Vransko 
15.000,00 EUR 

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

7000,00 EUR 

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

5040,00 EUR 

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

20.000,00 EUR 

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

6.000,00 EUR 

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

3690,00 EUR 

12. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

5000,00 EUR 

13. 08021 Ostale občinske prireditve 7000,00 EUR 

14. 08035 Vranski pustni karneval 7000,00 EUR 

 
Skupaj:  145.039,00 EUR 
 

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

5. 
 
Izjemoma sme župan, skladno z drugim odstavkom 102. 
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, iz 
sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti 
sredstva za posamezen program ali projekt tudi brez javnega 
razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi 
posebna pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej 
načrtovati.  
 
Številka: 610/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 

4. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2021 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 
in 21/18 – ZNOrg) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št.  21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet 
Občine Vransko na 11. redni seji dne 15. 9. 2020 sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v Občini Vransko za leto 2021 

I. 

Občina Vransko v skladu z razvojnimi načrti na področju 
športa, razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ter glede na 
obstoječe organizacijske razmere v športu z letnim 
programom športa za leto 2021 določa športne programe in 
področja športa, ki se v letu 2021 sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, višino proračunskih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov in področij športa ter pogoje in merila za 
izbiro in sofinanciranje športnih programov in področij športa. 

II. 

Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu 
2021 namenila skupaj 154.220,61 EUR za izvedbo letnega 
programa športa v Občini Vransko in sicer: 

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

Na podlagi javnega razpisa se bodo v letu 2021 sofinancirali 
naslednji programi in področja športa: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših,  
 športni objekti in površine za šport v naravi, 
 razvojne dejavnosti v športu - usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,  
 organiziranost v športu - delovanje športnih društev in 

drugih izvajalcev letnega programa športa,  
 športne prireditve in promocija športa - športne 

prireditve.  

Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in 
področij športa pred objavo javnega razpisa sprejme občinski 
svet.  

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

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

- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov Športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani). 
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3. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za 
naslednje namene:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. 

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

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

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

Številka: 671/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
5. Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini 
Vransko za leto 2021 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010, Uradne objave Občine Vransko, 
št. 90/2019) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 11. redni seji dne 15. 9. 2020 sprejel 

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

programov drugih društev za leto 2021 

1. 

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov 
in programov drugih društev za leto 2021 zajema sredstva, ki 
jih zagotavlja občina za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2021 so sredstva za 
socialnovarstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za: 

- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 

- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 

- sofinancirane programov zdravstvene preventive in vzgoje; 

- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 

- delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega 
komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih 
društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, 
področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost 
ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.  

3. 

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

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

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

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

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

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 8450,00 
EUR kot sledi: 

1. 18049001 – programi 
veteranskih organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 
posebnih skupin  2250,00 EUR 

3. 20049006 – programi varstva 5700,00 EUR 
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drugih ranljivih skupin, od 
tega 

 Programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1100,00 EUR 

 Programi ostalih ranljivih skupin 1500,00 EUR 

 Programi humanitarnih 
organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  8450,00 EUR 

4. 

Socialnovarstvene programe in programe drugih društev za 
leto 2021 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi 
javnega razpisa v skladu s potrjenimi  merili in kriteriji. 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen 
program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za 
program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna 
pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 122/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 
 

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

6. Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2020/2021 

 
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/19), Pravilnika 
o  vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 – 
ZCes-1 in 38/16) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 87/2019) 
Občina  Vransko objavlja  
 

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

Občine Vransko za zimsko obdobje 2020/2021 
 
I. NAROČNIK  
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
 
Orientacijska vrednost javnega naročila zimske službe je 
50.000.00 €. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je opravljanje zimske službe 
(pluženja, posipanja cest, čiščenje izogibališč, plazov in 
zametov) na območju Občine Vransko. 
   

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

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

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

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

III. POGOJI 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci: 

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

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

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

VRANSKO) - PLUŽENJE – POSIPANJE MALE 
PRAPREČE 

JP 992481 Podgrad - Križnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Prapreče 8, 7b, 7c, 6a, 4a 
in 3a 
JP 992641 Vransko - Podrigel                                                                       
JP 916421  Podrigel - Bolte                                                                             
JP 992771 Trg - Podgorica   
JP 916034 odcep Praprotnik                                                                
JP 992631 Cerkev - bloki - Videm                                                 
JP 992633 Videm - Bogataj                                                                               
JP 916221 Videm -  po Zavrteh                                                                  
JP 992751 Trg - Maček                                                                            
JP 992781 Soseska - Videm                                                      
JP 916031 Videm - Jošt                                                                                
JP 992632 Videm - Zupanc                                                                 
JP 916331 Trg -  Pristolič                                                                             
JP 992741 Trg - bloki                                                                                     
JP 916341 Trg - Jošt                                                                              
JP 992591 Trg - Podgozd                                                             
JP 916251 Brode -  čistilna naprava                                                                                                                                              
JP 916322 Trg -AP   
LC 490253 Priključek AP Vransko                                                                               
JP 916321 AP - bloki 89, 84                                                                         
JP 992731 Goričan - 447                                                                              
JP 992761 Videm - Terčak - Marelica                                                                              
JP 916032 OŠ -  športa dvorana,                                                           
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 14a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17f 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 32a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 35a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 82a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 58 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 64a 
dovoz do  Dom sv. Rafaela 144a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 128 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 127  
dovoz do stanovanjskega bloka 130a 
dovoz do stanovanjskega bloka 130b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 135a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 122b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 120 
dovoz do zdravstveni dom  Vransko 130d 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 158  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 118a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 110a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 24a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 18a       

vsa parkirišča v naselju  Vransko                                                                   
                                                                              
6. SKLOP CEST (JAKOV DOL - OSREDEK - ZAPLANINA - 

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

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

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

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

LC  490261 Prekopa - Podvrh                                                                     
JP  992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
GC 093162 Avtocesta - Križ 
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                                  
JP  916 282 Stopnik - Žnidaršič 
JP  992561 Stopnik - Skok 
JP  992562 Stopnik  - Košiča 
JP 916061 Stopnik  -  Zore 
JP 996291 Stopnik - Banovič 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje 
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari grad                                                                                                   
JP 992572 Stopnik - Nejč 
JP 996174 Zaboršt - ob avtocesti 
JP 916171 Stopnik - Kosem 
JP 916041  Čeplje - vinogradi                                                                                                                               
JP 916241 Čeplje - Vršnik                                                                                                         
JP 916172 Stopnik  - Greglč                                                                                       
JP 916231  Obrtna cona Čeplje  
Zbirni center Čeplje                                                                    
JP 992815 Čeplje - ob križišču                                                                                                                               
JP 992814 Čeplje - Rojšek                                                                                                         
JP 992811  Čeplje - priključki                                                                                                                               
JP 992441  Prekopa - Čeplje                                                                                                         
JP 916011 Prekopa - Ribarič 
JP 992413 Prekopa - gmajna 
JP 992411 Vindija I 
JP 992412 Vindija II 
dovoz do stanovanjskega objekta Prekopa 10, 10a, 10b, 11c, 
12a, 18a in 53.  

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

- prijavni obrazec, 
               
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis zimska služba 2020/2021«, do 19. 10. 2020 in 
sicer na naslov Občina  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
VI. ODPIRANJE PONUDB 
 
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis bo 22. 10. 2020. 

 
Številka: 4302-04/2020-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2020                               Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
 
7. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2020 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
(Uradne objave Občine  Vransko, št. 91/2020) in Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 79/2018 in 87/2019) Občina 
Vransko objavlja  

J A V N I   R A Z P I S 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko  

v letu 2020 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa in okvirna višina razpisanih 
sredstev 

Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev 
iz proračuna Občine Vransko v skupni višini 10.000,00 EUR 
za projekte ali dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju 
Občine Vransko. 

Nepovratna sredstva se dodelijo za: 
- državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014. 

UKREPI: Višina sredstev 
(v EUR): 

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo 

Podukrep 1.1: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov 

 

 

10.000,00 

 

 
3. Cilj javnega razpisa in pogoji za pridobitev pomoči 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. 

Z javnim razpisom se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:  
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva; 
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, izboljšanje 
zemljišč; 
- preprečevanje zaraščanja podeželja. 

Pogoji za pridobitev pomoči so: 
- predložitev predračuna stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč; 
- vris predvidene investicije v katastrski načrt, kadar je 
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija in obnova pašnikov; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za 
leto 2020. 
 
Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa. 
 
4. Upravičenci  

Upravičenci do pomoči so: 
- posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih 
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost…); 
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju Občine Vransko, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju Občine Vransko; 
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo. 
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5. Upravičeni stroški, višina pomoči 

Upravičeni stroški so:  
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 
z ograjo; 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskih gospodarstvih. 

Najnižji znesek dodeljene pomoči je 50,00 EUR, najvišji 
znesek pa 500,00 EUR na posamezno kmetijsko 
gospodarstvo.  

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020 – 
do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter 
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo. 

7.  Razpisna dokumentacija 

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

8. Rok in način oddaje vlog 

Rok za oddajo vloge je 20. 10. 2020. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – Javni razpis za kmetijstvo 2020« z navedbo 
naslova pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 

Vlagatelji lahko vlogo pošljejo priporočeno po pošti na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jo v času 
uradnih ur občinske uprave oddajo osebno v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59.  

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
priporočeno ali do 14. ure osebno oddana v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59. 

9. Obravnavanje vlog 

Odpiranje vlog bo potekalo 21. 10. 2020 in ne bo javno. 
 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo 
obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana.  
 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo, ki jo 
bo na predlog strokovne komisije izdala pooblaščena oseba 
občinske uprave. 
  
Po pravnomočnosti odločbe se bodo medsebojne obveznosti 
med izvajalcem javnega razpisa in upravičencem - 
prejemnikom pomoči uredile s pogodbo. 
 
10. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 
 
Številka: 4302-5/2020                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2020                             Franc Sušnik l. r. 
 

 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 16.6.2020, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko, Vransko 134. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, 
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak 
in Peter Reberšek  
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič (SOU) in Mateja Godler  
- ostali prisotni: Matjaž Zakonjšek, JKP d.o.o. Žalec in Majda 
Pikl, OŠ Vransko-Tabor 
-  mediji: Savinjska TV 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
- za predlagano točko 9 Vloga za soglasje k spremembi 
sedeža Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, se uvrsti 
nova  dodatna točka 10, ki se glasi: 
 
10. Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-2023 in 
sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski projekt 
Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 158 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno  novo točko kot sledi: 
10. Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-2023 
in sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski 
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija. 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem 
redu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 159 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po elektronski 
pošti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 15.ure do 
srede, 20.5.2020, do 15.ure in zapisnika 3. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 26.5.2020 
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2019 – 
obravnava in sprejem 
4. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2019 
5. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega 
sveta Občine Vransko  
6. Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na 
pokopališču Vransko 
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7. Soglasje za sistematizacijo delovnih mest v Vrtcu 
Vransko v šolskem letu 2020/21 
8. Prošnja OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih 
ur nemščine 
9. Vloga za soglasje k spremembi sedeža Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko 
10. Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-2023 
in sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski 
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
11. Razno 
 
Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 
15.ure do srede, 20.5.2020, do 15.ure in zapisnika 3. 
izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 
26.5.2020 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 5. dopisne seje in 
3. izredne seje: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 160 
Občinski svet Občine Vransko potrdi  zapisnik  5. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 
15.ure do srede, 20.5.2020, do 15.ure in zapisnik 3. 
izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 
26.5.2020 v predloženem besedilu. 

 
Župan je predlagal, da se kot naslednja  obravnava 4. točka 
dnevnega reda, za njo pa točki 7 in 8. Svetniki so se s 
predlogom strinjali.  
 
Točka 4 Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2019 
 
Župan je predal besedo direktorju Javnega komunalnega 
podjetja, d.o.o. Žalec, Matjažu Zakonjšku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali svetniki Brigita Gosak, Nataša Juhart in Marjan 
Pečovnik. 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 161 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom JKP. d.o.o. Žalec za l. 2019. 
Točka 7 Soglasje za sistematizacijo delovnih mest v 
Vrtcu Vransko v šolskem letu 2020/21 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor, Majdi 
Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Po končani 
obrazložitvi je odprl razpravo v kateri sta sodelovali Kristina 
Bogataj in Breda Čvan. Sledilo je glasovanje o potrditvi 
sistematizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v šolskem letu 
2020/21: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 162 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje število delavcev 
na sistemiziranih delovnih mestih  v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko za šol. leto 2020/21. 
 
Točka 8  Prošnja OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatnih ur nemščine 
 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor, Majdi 
Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Po končani 
obrazložitvi je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Peter 
Reberšek in   Kristina Bogataj.  
Sledilo je glasovanje o sofinanciranje dodatnih ur nemščine 
na OŠ Vransko-Tabor: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 163 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se v 
šolskem letu 2020/21 odobri sofinanciranje dveh 
dodatnih ur nemščine, 10 mesecev po 275,24 EUR v 
skupnem znesku 2752,40 EUR.  
 
Točka 3 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2019 – 
obravnava in sprejem  
 
Župan je podal uvodno obrazložitev ter predal besedo 
Mihaeli Zupančič, ki je zadevo podrobneje obrazložila, nato 
je odprl razprav v kateri je sodeloval Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o Zaključnem računu Občine Vransko 
za leto 2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 164 
Občinski svet Občine Vransko, sprejme Zaključni račun 
Občine Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
Točka 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Marjan Pečovnik 
- Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka, ki 
označuje slepo ulico na cesti oziroma ulici Banovšek-Tratnik. 
 Župan je odgovoril, da se bo znak postavil. 
 
b) Brigita Gosak 
- Podala je pobudo za odstranitev betonskih škatel, ki so na 
cesti proti poligonu. ostale od sanacije mostu čez Bolsko. 
Župan je odgovoril, da se teh betonskih škatel zaenkrat ne 
bo prestavljalo, saj ni nikjer drugje primerne deponije. 
 
- Podala je pobudo za dodatno sanacijo dela cestišča  
oziroma prekopa cestišča, ki poteka mimo podjetja Profi 
kmet, d.o.o,. Prekop cestišča je že bil saniran v okviru 
ureditve ceste mimo Grofic, ampak, po mnenju nekaterih 
občanov sanacija ni bila primerno izvedena, ker se pri vožnji 
še vedno občuti luknja v cestišču.  
Župan je povedal, da se bo zadeva skušala urediti v sklopu 
vzdrževanja cest. 
 
- Vprašala je kdaj se bodo lahko tudi na cesti, ki poteka ob 
regionalni cesti v Čepljah postavili »ležeči policiji«, glede na 
to, da se je na novozgrajeni cesti mino Grofic to že naredilo 
oziroma ali bi se to lahko zadevo realiziralo ob pripravljenosti 
sofinanciranja tam živečih občanov. 
Župan je povedal, da je na cesti mimo Grofic postavitev 
»ležečih policajev« bila financirana izključno od privatnih 
investitorjev. Postavitev takšnih ovir na cestah kjer poteka 
promet s kmetijsko mehanizacijo predstavlja veliko težavo. V 
kolikor bodo s strani vsaj polovice občanov oziroma 
stanovalcev v tem delu Čepelj zbrani podpisi, da se strinjajo 
s postavitvijo, bo občina te predlagane ovire, tudi postavila. 
Zadeva se bo posredovala Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Vransko. 
 
- Opozorila je na narobe postavljen prometni znak na 
novozgrajeni cesti mino Grofic. 
Župan je povedal, da se bo zadeva preverila in uredila. 
 
c) Kristina Bogataj 
- Vprašala je, kako je z ureditvijo pešpoti za vrtcem Vransko. 
Župan je povedal, da so bila dela ustavljena zaradi 
epidemije, z ureditvijo se bo nadaljevalo. 
 
- Povedala je, da se je na njo obrnilo veliko občanov, glede 
počenega stebra na kapeli, pri vhodu na pokopališče. 
Župan je odgovoril, da je ta kapela v zasebni lasti, zaenkrat 
pa ne ogroža javnega prostora. S strani občine je bila 
zadeva že pogledana, pridobljen je bil tudi predračuna za 
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sanacijo, ampak pred sanacijo je prišlo na občino opozorilo, 
da je ta kapela v zasebni lasti. 
 
č) Adrijana Ferme 
- Vprašala je kako je s sanacijo plazu v zgornji Zaplanini. 
Župan je odgovoril, da so se projekti že poslali v Ljubljano, 
sedaj se čaka na odgovor oziroma pogodbo. 
 
d) Nataša Juhart 
- Vprašala je kakšna je možnost sanacija oziroma vsaj 
začasne sanacija ceste v Selo. 
Župan je odgovoril, da se bo takoj, ko se bo pričelo s 
sanacijo udarnih jam, tudi ta zadeva uredila. 
 
- Povedala je tudi, da so jo opozorili, da je na cesti v Selski 
graben zamašen propust. 
Župan je odgovoril, da se bo zadeva uredila, ampak se mora 
sporočiti točna lokacija propusta. 
 
e) Sonja Cencelj 
- Opozorila je na zamašene propuste na cesti proti Vologi. 
Župan je povedal, da se čiščenje propustov opravlja enkrat 
letno s pomočjo gasilcev, točen termin za izvajanje del z 
gasilci še ni dogovorjen.  
 
- Podala je pobudo, da se ponovno preučijo omejitve hitrosti 
10km/h po občini, omejitev hitrosti v Praprečah (ga. Kos je 
predlagala postavitev "lezečega policaja") ter pobudo za 
ponovno preučitev omejitve 30 na relaciji iz smeri Prapreč na 
začetku Vranskega do stanovanjskega objekta Vransko 11 
(konec Vranskega), predlagamo 40, saj je to izven trga 
Vransko.  
Župan je odgovoril, da se bo pobuda posredovala Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko. 
 
f) Jože Matko 
- Vprašal je kdaj se bo pričelo z deli na cesti na Planino in na 
Briše. 
Župan je odgovoril, da se bo z deli pričelo takoj, ko bo 
prispela pogodba za sofinanciranje s strani države, iz 
Ljubljane. Za sanacijo ceste na Briše, pa je že bila uvedba v 
delo z izvajalcem del. 
 
g) Danilo Štante 
- Zanimalo ga je, kdaj bo saniran del hodnika za pešce v 
trgu. 
Župan je odgovoril, da takoj, ko bo pridobljeno soglasje s 
strani Direkcije RS za vode, predvidoma pa do 1.9.2020. 
 
Točka 5 Spremembe in dopolnitve poslovnika 
Občinskega sveta Občine Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o spremembi in dopolnitvi poslovnika 
Občinskega sveta Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 165 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in 
dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine 
Vransko v predlaganem besedilu v prvem branju ter jih 
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
Točka 6 Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na 
pokopališču Vransko 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče  sodeloval. 

Sledilo je glasovanje o ceniku pogrebnih in pokopaliških 
storitev na pokopališču Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 166 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Cenik pogrebnih 
in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko v 
predloženem besedilu.  
Sklep začne veljati 1. 7. 2020. 
 
Točka 9 Vloga za soglasje k spremembi sedeža Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o soglasju k 
spremembi sedeža Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 167 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k 
spremembi sedeža javnega zavoda Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko. 
 
Točka 10 Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-
2023 in sklep o zadolžitvi v proračunu države za 
investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje  o spremembi Načrta razvojnih 
programov 2020-2023 in sklepu o zadolžitvi v proračunu 
države za investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 
Ropasija: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
Sklep št. 168 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2020-2023 se 
spremeni kot sledi: 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 
OB189-14-0005 Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
Začetek financiranja: 1. 1. 2020 
Konec financiranja: 31. 12. 2020 
Vrednost projekta: 167.013,42  EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2020  Leto 2020 Leto 2021  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 119.001,00 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 48.012,42 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 167.013,42 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2022 Leto 2023 Po l. 2023 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 
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Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

 
Sklep št. 169 
Občina Vransko se za financiranje investicijskega 
projekta Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija zadolži v 
proračunu države v višini 48.012,42 EUR. 
Obrestna mera kredita je 0,0 % (brez EURIBOR), 
moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna 
doba devet let (1+9), z možnostjo predčasnega vračila 
kredita.   
 
Točka 11 Razno 
 
Kristina Bogataj je kot predsednica Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti podala 
informacijo o obravnavani tematiki na  4. seji  odbora, ki je 
bila v četrtek, 4.6.2020. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 16. 6. 2020 

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

 
 

 
9. Zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
 

6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 27. 7. 2020, od 14. 
ure dalje, do srede, 29. 7. 2020, do 14. 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 in 94/2020). 
 
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. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o. – hitri postopek 

2. Vloga za sofinanciranje ureditve hišnega priključka do 
stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 1 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagan 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 170 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 6. dopisne seje:  
1. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o. – hitri postopek 
2. Vloga za sofinanciranje ureditve hišnega priključka do 
stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 1 
 
 
 

Ad1:  
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. 171 
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 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. 172 
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. 
 
Ad2:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju ureditve hišnega priključka do stanovanjskega 
objekta Selo pri Vranskem 1 iz proračuna Občine Vransko in 
sicer asfaltiranje 108 m2 cestišča po predračunu izbranega 
izvajalca v višini 1.508,65 evrov.«   
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 173 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju ureditve hišnega priključka do 
stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 1 iz 
proračuna Občine Vransko in sicer asfaltiranje 108 m2 
cestišča po predračunu izbranega izvajalca v višini 
1.508,65 evrov.   
 
Dopisna seja je bila zaključena 29. 7. 2020, ob 14. uri. 

 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 29. 7. 2020 

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

 
 
 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Dogodki:
 
V ponedeljek, 1. junija 2020, je bil razglašen preklic epide-
mije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od preklica 
dalje smo gasilci opravljali zgolj posredovanja ob nesrečah in 
požarih, tako kot med epidemijo.
 
1. 9. 2020 smo gasilci ob strogem upoštevanju ukrepov za 
preprečevanje okužbe s COVID-19 pričeli izvajati le posame-
zna usposabljanja.
 
V soboto, 12. septembra 2020, je na prireditvenem prostoru 
v Braslovčah potekala prireditev Dan gasilcev Gasilske zve-
ze Žalec, združena s praznovanjem 120. obletnice delovanja 
PGD Braslovče. Prireditev je potekala ob strogih ukrepih za 
preprečitev širjenja COVID-19 in zato je bila v okrnjeni obliki. 
Udeležence so nagovorili predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, 
župan Občine Braslovče Tomaž Žohar, predsednik GZ Sloveni-
je Janko Cerkvenik ter predsednik PGD Braslovče Primož Ur-
bas. Na prireditvi je Prostovoljno gasilsko društvo Braslovče v 
uporabo prevzelo novo gasilsko avtocisterno znamke VOLVO 
z oznako AC 16/50. Podeljena so bila najvišja gasilska odliko-
vanja, ki jih je podelil predsednik GZ Slovenije Janko Cerkve-
nik, prejeli pa so jih Boštjan Brišnik iz PGD Gomilsko, Damijan 

Sorčan iz PGD Braslovče ter PGD Braslovče ob svoji 120-letni-
ci. Vodja Izpostave za zaščito in reševanje v Celju Janez Me-
lanšek pa je PGD Braslovče podelil zlati znak Civilne zaščite.
 
Nekaj statistike:
 
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 15 intervencij, ki so skupno trajale 23 ur in 15 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 3 ure in 25 minut, najkrajša 
pa 25 minut. 
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
 
V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Polzela in GPO Vransko so imeli 2 inter-
venciji, v GPO Braslovče pa eno. V GPO Tabor intervencij niso 
imeli.
 
Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec 
Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec med 15. avgu-
stom in 15. septembrom 2020 – izpis iz VULKANA (izsek za 
GPO Vransko)
 
GPO VRANSKO, 6. 9. 2020
Ob 21.22 je na Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, 
padla oseba in se poškodovala. Gasilci PGD Vransko so ji nu-
dili prvo pomoč. Reševalci NMP Žalec so poškodovano osebo 
oskrbeli.
 
GPO VRANSKO, 12. 9. 2020
Ob 8.05 so v Ločici pri Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zve-
za Žalec, posredovali prvi posredovalci gasilci PGD Vransko. 
Ko so prispeli na kraj, je oseba že preminula in posredovanje 
ni bilo potrebno.
 
Prispevek pripravil:
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Vsi poznamo legendarni rek »Vse poti vodijo v Rim«. Izraz iz-
vira iz časa Rimskega cesarstva, ko so zgradili več kot 400 
poti v skupni dolžini več kot 70 tisoč kilometrov, ki so pove-
zovale oddaljene kraje z Rimom. S tem pregovorom običajno 
izrazimo prepričanje, da lahko zastavljeni cilj dosežemo na 
različne načine, po različnih poteh. Dobesedno pa je pot vo-
dila v Rim gosta Medobčinske splošne knjižnice Žalec Janka 
Petrovca, dopisnika RTV Slovenija iz Rima. Z njim se je v pe-
tek, 31. julija 2020, v Občinski knjižnici Prebold pogovarjala 
Jolanda Železnik, direktorica knjižnice.
 
Osrednjo pozornost sta namenila njegovemu knjižnemu 
prvencu Karantena. Rim., ki je julija letos izšel pri novomeški 
založbi Goga. Gre za knjigo, ki jo prebereš na mah, a o njej 

dolgo razmišljaš. Nikogar ne pusti ravnodušnega.
 
Uvodoma je Janko Petrovec obujal spomine na leta otro-
štva in mladosti, ki jih je preživel v Preboldu. Mlad je odšel 
z doma. Najprej na United College of the Adriatic v italijan-
skem Devinu, sledil je študij angleškega jezika s književnostjo 
ter primerjalno književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni. Kasneje je opravil sprejemne izpite za študij dramske igre 
in umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film 
in televizijo v Ljubljani, kjer je leta 1997 diplomiral. Leto kas-
neje je postal član igralskega ansambla Slovenskega stalnega 
gledališča v Trstu, kjer je deloval do leta 2008, ko se je redno 
zaposlil na Radiu Slovenija. Z javno RTV Slovenija je sicer so-
deloval že v času študija. Soustvarjal je oddaje (Ne)obvezno 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec od 15. avgusta do 15. 
septembra 2020

Brez maske z Jankom Petrovcem
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v nedeljo, urejal je oddajo Sotočja, vodil je delo Uredništva za 
kulturo in Uredništva razvedrilnega programa … Sicer pa je 
že kot dijak sodeloval z NT-RC.
Kot prostovoljec je nekaj časa preživel v Lesoti v Afriki.
 
Od leta 2016 je dopisnik RTV Slovenija iz Rima in Vatikana, 
kjer je zamenjal Mojco Širok.
 
Ukvarja se tudi s prevajalstvom iz angleščine in italijanščine. 
Doslej je prevedel 10 knjig.
 
Za vlogo Semjona Semjonoviča Podsekalnikova v predstavi 
Samomorilec je leta 2008 prejel Borštnikovo nagrado. Izsto-
pa tudi novinarska nagrada Cristiana Matano, ki jo v Italiji 
podeljujejo za novinarska dela na temo Sredozemlja, imenuje 
pa se po novinarki, ki je julija 2015 izgubila bitko s hudo bo-
leznijo. Petrovec si je nagrado prislužil z dokumentarnim fil-
mom Malta – temni obraz skokovite gospodarske rasti, ki ga 
je posnel za oddajo Globus. V filmu je razkril pranje denarja in 
politično korupcijo ter podeljevanje državljanstev v zameno 
za visoke naložbe.
 
Knjiga Karantena. Rim. ima dva obraza – z enim se joče, z 
drugim pa smeji. Gre za dnevniške zapiske iz karantene, iz 
časa novega koronavirusa, iz Rima – prestolnice prvega ža-
rišča epidemije v Evropi. Samota in stiska pa sta sprožila tudi 
spomine na druge nesreče – iz mest, ki so jih porušili potresi, 
z ladij, ki rešujejo begunce. Osebne stiske avtor popisuje s 
humorjem, nesreče, ki prizadenejo druge, pa z globokim so-
čutjem. Z veliko žalostjo in sočustvovanjem se spominja ka-

tastrof, ki jih je doživel kot dopisnik in glasno brnijo v njem. 
Že prvi teden, ko je prišel v Rim, je poročal o trčenju dveh 
vlakov severno od Barija, v katerem je bilo mrtvih 24 ljudi. 
Kmalu je sledil teroristični napad v Nici, ko je na dan Bastilje 
džihadist s tovornjakom ubil 86 ljudi. Avgusta 2016 je Italijo 
stresel potres, najhuje je bilo v gorskem mestecu Amatrice. 
Sledila je zrušitev viadukta v Genovi, pa snežni plaz, ki je za-
sul hotel in vzel življenja 20 ljudi … Sledile so suše in požari. 
Katastrof kar ni hotelo biti konec. Z veliko žalostjo se spo-
minja epohalne sredozemske migracije. Dva tedna je preži-
vel na krovu ladje Aquarius v nevarnosti naskoka piratov ali 
nepredvidljive libijske mornarice. Priča je bil štirim akcijam 
reševanja migrantov. V spominu so mu ostale podobe sestra-
danih, dehidriranih, garjavih, mrtvih … V ospredje spomina 
sili usoda mlade Eritrejke, ki je bila noseča več tednov zapr-
ta v nekem skladišču blizu libijske obale. Ko je njena sestra 
nakazala denar, so ji tihotapci dovolili oditi. Ker je tako osla-
bela, je v vmesnem času rodila mrtvega otroka. V noči pred 
izplutjem pa je tudi sama umrla. Tisti, ki so bili v ujetništvu 
z njo, so sklenili, da jo pokopljejo v krščanski zemlji, zato so 
njeno truplo vzeli na čoln, s katerim so odšli proti Evropi.
 
Prestopno leto 2020 pa je zaznamoval koronavirus, ki za sabo 
pušča veliko žalosti, in je imel evropsko žarišče prav v Italiji. 
Prvega okuženega so zaznali 20. februarja v Lombardiji. Dva 
dni kasneje je bilo okuženih že 132, mrtva sta bila dva. 8. mar-
ca je bilo okuženih že 6000 ljudi, mrtvih pa 233. 10. marec je 
bil prvi dan omejitve gibanja. Najhuje je bilo v Bergamu. Pet-
rovec pravi: »To ni bila nočna mora, vse je bilo res.« Krste so 
se kopičile v cerkvah, kapelah in kdo ve kje. Mrtvih niso uspe-
li sproti pokopavati. Sami so bili na poti do groba, šli so brez 
nagovorov o vrlinah in junaštvih, brez zadušnic, brez solz. 
 
Sledilo je zapiranje pokrajin, športnih centrov, lokalov, odpo-
vedane so bile maše … Po Rimu in drugih krajih, kjer je nek-
daj mrgolelo ljudi, je zavladala puščoba. Za naslovnico knjige 
je izbral fotografijo Španskih stopnic, ki prikazujejo praznino 
večnega mesta.
 
Družine, ki se ukvarjajo s turizmom in gostinstvom, so na 
robu preživetja. Seveda tudi mnoge druge dejavnosti.
Janko Petrovec pravi, da je to čas, ko potrebujemo potrpež-
ljivost, zdravo pamet, nekaj malega odrekanja in tudi ubog-
ljivosti. Sprašuje se: »So zadnji meseci sploh povzročili dovolj 
trpljenja, da bomo znali v prihodnjih okrepiti medsebojne 
vezi?« In se obenem boji, da bi se življenje udušilo, poti pa bi 
ostale samo za nekatere. Upa, da ne bo obveljala izjava Mi-
chela Houllebecqa: »Zanesljivo se bomo vrnili v normalnost, 
kot smo jo poznali, samo da bo slabša.«
 
Petrovec je novinar s srcem, čustvi, empatijo. Ustvarja zgod-
be. Novinarskim prispevkom dodaja zaledje, prepleteno z 
osebno noto. Približuje nam nov svet. Čeprav se lov za resni-
co včasih sprevrže v lov za novico, ki prerase lastno vest, ni 
eden tistih mrhovinarjev, ki kljuvajo in kljuvajo, četudi včasih 
zelo boli.
Pravi: »Tu sem zato, ker imajo ljudje pravico vedeti.« 
 
Jolanda Železnik
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Marjan Štrumbelj je domačin, ki je od leta 2013 do februar-
ja 2020 preživel večino časa kot zaposlen v ladijski industriji 
Carnival cruise line. S prekooceankami je plul po Sredozemlju 
in preko Atlantskega oceana do Severne in Srednje Amerike. 
Zaposlen v ladijski strežbi je obiskal številna čudovita mesta, 
kot so Los Angeles, New York, Halifaks v Kanadi …
V času karantene zaradi covida-19, ko ladje niso izplule in je 
bil doma, je svoj prosti čas želel preživeti kakovostno. Poleg 
športa, kateremu se je zapisal že kot otrok, je vedno rad risal. 
Da mu je ta vrsta umetnosti blizu, je spoznal, ko se je na UPI - 
ljudski univerzi Žalec šolal za pomočnika vzgojitelja.
Tako je spomladi poleg nogometa, kolesarjenja in hribolaze-

nja čas zapolnjeval z ustvarjanjem. Doma je nasproti župnijske cerkve sv. Mihaela na Vranskem in zato je ena izmed njegovih 
prvih umetnin upodobitev prav te lepo obnovljene cerkve. Že od nekdaj si želi obiskati London in tamkajšnji Big Ben, zato si 
ga je najprej narisal v manjši verziji. Temu so sledile tudi druge evropske katedrale. Ker je v času karantene precej razmišljal 
o višjih energijah in kako nas vera povezuje, je nekaj njegovih umetnin tematsko povezanih s svetim pismom, prav tako tudi 
naslov razstave. Vse slike so narisane na likovni papir s suhimi barvicami.
Razstava bo v Schwentnerjevi hiši na ogled do 31. oktobra. Lepo vabljeni.
 
T. T.

Generacija, ki je leta 1970 uspešno zaključila Osnovno šolo 
Vransko, se je sicer sestajala vsako desetletje, vendar v naj-
večjem številu smo se zbrali prav na 50. obletnici. Končala 
sta dva razreda. Skupaj nas je bilo 62, pokojnih je žal že 12 
sošolcev. V šolo smo hodili z Vranskega in okoliških vasi, pa iz 
Tabora, Gomilskega, Izlak, Trojan, Motnika. 
Sedaj večina živi v Savinjski dolini, nekateri v Ljubljani, Dom-
žalah, Komendi, na Škofljici, v Motniku in na Trojanah, en so-
šolec pa v Hočah. 
Ena sošolka živi v Nemčiji, ena v Avstriji in ena v Franciji. Kljub 
staremu seznamu izpred desetih let z večino še poštnih tele-
fonskih številk smo s pomočjo sodobnih komunikacijskih poti 
našli in obvestili vse. Dogodka se je udeležilo 34 sošolcev.
Žal se srečanja ni udeležil razrednik Adi Zore. Razredničarka 
Slavica Plavčak pa je žal pokojna.
Povabili smo še nekatere druge učitelje, ki živijo na Vranskem 
in so nas učili med obiskovanjem šole, pa se srečanja žal niso 
udeležili.
Pozdravit nas je prišla le Marija Satler (Rehar).
23. junija letos smo se zbrali pred Osnovno šolo na Vranskem, 
kjer nas je sprejela ravnateljica šole Majda Pikl. Skupaj smo 
se sprehodili po razredih, ki smo jih obiskovali, in skupaj obu-
jali spomine na učitelje in sošolce. Ogledali smo si tudi našo 
drugo šolo, kjer je sedaj vrtec.
Srečanje smo nadaljevali pri Grofu in obujali spomine na 
brezskrbne šolske dni.
Na fotografijah smo nekoč in danes.
 
Zapis pripravila Bojana Virjent.

Lepo je biti kristjan

Ko smo po 50 letih spet sedli v šolske klopi ...
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Knjižnična stran

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:
Welfonder, S. E.: Višavec v skušnjavi
Heath, L.: Razvpita dedinja
Silva, D.: Angleško dekle; Padli angel
Cognetti, P.: Osem gora
Morris, H.: Cilkina pot
Videmšek, B.: Plan B
Baker, C.: Mreža šepetanj
Abrahamson, E.: Kako se zaljubiti v moškega iz grmovja
Denton, L. K.: Zatočišče
Osho: Svoboda
Bryndza, R.: Devet brestov
Colombani, L.: Kita
Blackwood, L.: Vojak klana Kincaid
Campbell, A.: Dama v škrlatni obleki
Marly, M.: Coco Chanel in vonj ljubezni
Grisham, J.: Obračun

Hausmann, R.: Dragi otrok
Kasten, M.: Zaupaj znova
Deveraux, J.: Pravi zanjo
Malpas, J.E.: Njegova kraljica
Dolinar, I.: Liboje od davnih do današnjih dni
Roslund, A.: Krvni bratje

MLADINA:
Malerba, G.: Atlas hrane po svetu
Colombo, M.: Zemljevidi mest
Sillani, F.: Atlas živali
Kessel,C.: Učim se brati z zgodbicami
Steinfeld, L: Zgodbe za prvo branje
Suess A.: Velika iskalnica: Na kmetiji
Fischer G.: Velika iskalnica: Gasilci
Aveyard, V.: Rdeča kraljica
McManus, K.: Eden od nas je naslednji

Občinska knjižnica Vransko

BREZ MASKE …izBrano in preBrano v knjižnici, cikel štirih 
pogovorov s slovenskimi ustvarjalci

Spoštovane in spoštovani,
 
v Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo nadaljevali ciklus 
večerov, ki smo jih poimenovali Brez maske … PreBrano in 
IzBrano v knjižnici. Tokrat smo v goste povabili Beletrinine-
ga trubadurja, letošnjega jubilanta, našega prijatelja, pri-
znanega slovenskega komediografa, nekdanjega poslanca v 
Državnem zboru in pisatelja Toneta Partljiča. Sprehod sko-
zi večer, napolnjen s smehom, je vodila Karmen Kreže, ki je 
gosta napeljala k pogovoru o njegovem življenju. Spregovoril 
je o odraščanju v Pesnici, zraven nasmejal obiskovalce s hu-
domušnim pripovedovanjem zgodbic in anekdot, ki so se mu 
zgodile v življenju, npr. kako ga je sosedova Verica poročila, 
ko je imela komaj devet let. Razložil je, kako močno je na nje-
govo delo vplival Ivan Cankar, povedal, da rad ribari in da 
še vedno veliko bere in piše. Na koncu so se mu ob gledanju 
odlomka iz filma Moja ata, socialistični kulak orosile oči. Ker 
je pred slabim mesecem praznoval visok jubilej, 80 let, smo 
mu ob petju rojstnodnevne pesmice izročili torto in zaželeli 
vse najboljše, veliko zdravja in plodovitih besed.

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE 

Vsak prvi četrtek v oktobru, trinajst let zapored, smo se z 
oskrbovanci domov za starostnike srečali v žalski knjižnici in 
to srečanje je zaokroževalo redna mesečna bralna druženja 
bibliotekark Irene Štusej, Laure Jelen in Valerije Jerman, s 
stanovalci, ki preživljajo jesen življenja v Domu upokojencev 
Franc Salomon Trbovlje – enota Prebold, Domu upokojencev 
Polzela, Našem domu Vransko in Domu Nine Pokorn Grmov-
je. 
Letošnje srečanje smo morali, zaradi znanih okoliščin, odpo-
vedati. Vemo, da se osebnega srečanja ne da nadomestiti, 
a vseeno smo iskali pot, da se z našimi bralci in poslušalci v 
domovih znova povežemo. Pripravili smo razstavo fotografij 
preteklih srečanj, ki so jo s pozdravnim nagovorom obogatili 
direktorica knjižnice in župani občin Polzela, Tabor, Vransko 
in Žalec. Verjamemo, da bo ogled razstave v nas obudil lepe 
spomine in spodbudil željo po druženjih, ki smo jih imeli ne-
koč.   

KNJIŽNE NOVOSTI
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Igrišče za odbojko na mivki na Ločici tudi v letošnjem pole-
tju kljub neobičajnim razmeram ni samevalo. Člani ŠRD Ločica 
smo prosti čas pogosto preživljali športno obarvano, nekoliko 
z zamikom pa smo v začetku septembra tudi letos organizira-
li tradicionalni turnir v odbojki na mivki, 11. Mirkov memorial. 
Tako se je v soboto, 5. 9. 2020, na igrišču zbralo 16 udeležen-
cev turnirja, ki so sestavljali 8 ekip mešanih dvojk. Za dodat-
no popestritev dogodka so udeleženci ob pričetku turnirja z 
žrebom izbrali svojega soigralca in soigralko. Največ znanja, 
želje po zmagi ter najboljšo uigranost sta pokazala Katja Ban-
ko in Tan Planinšek, ki sta v večernem finalu premagala Ano 
Pibernik in Simona Zupančiča, tretje mesto sta zasedla Nives 

Horvat in Peter Pečovnik. Nagrade za prva tri mesta bodo lah-
ko udeleženci pretvorili v slasten obed, vsi igralci pa so dobili 
tudi simbolično nagrado, rutko z logotipom ŠRD Ločica. Poleg 
prvih treh ekip pa se bo lahko s pomočjo sponzorja – Hiše Lis-
jak posladkala tudi ekipa, ki sta jo izžrebala zmagovalca. 
Člani ŠRD Ločica želimo, da bi poletje trajalo čim dlje, zdravo 
telo pa bomo ohranjali tudi v zimski sezoni. Vas pa vabimo, da 
se nam prihodnje leto ponovno pridružite na različnih dogod-
kih. 
 
Maja Jerman

Čebelarji Čebelarskega društva Vransko smo bili tudi v času 
korone delavni in aktivni. Prijavili smo se na razpis LAS SSD za 
izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD 
v programskem obdobju 2014–2020 iz sklada EKSRP. Na raz-
pisu smo bili uspešni s programom ČEBELARSKA UČNA POT.
 
Z navedenim  programom želimo učence OŠ Vransko-Tabor 
in širši krog prebivalstva seznaniti z življenjem čebele, njenim 
vplivom na kmetijstvo in gospodarstvo ter zainteresiranim pri-
kazati možnosti čebelarjenja doma.

Program zajema dva sklopa, in sicer sklop predstavitve v sliki 
in besedi na panojih in sklop čebelnjak za ogled z vsemi nujni-
mi pripomočki.
Učna pot bo na 6 panojih prikazala naslednje tematike: čebela 
se predstavi, čebelja družina, bivališče čebel, razvojne faze če-
bel, dejavnosti čebel, čebelarjenje, čebelje telo, čebelja paša, 
medovite rastline, čebelji pridelek, bolezni čebel.
 
V čebelnjaku sta naša člana Miran in Ivan v tem mesecu s ste-
kleno steno  pregradila prostor s panji od skupnega prostora.
V samem čebelnjaku bosta dve vrsti panjev, LŽ in nakladni. Za-
interesiranim bomo prikazali čebelarske pripomočke za toče-
nje medu (točilo) in čiščenje satov (sončni topilnik). 
Sama učna pot je locirana na občinskem zemljišču v ograje-
nem šolskem vrtu. Pričela se bo pri gredi medovitih rastlin, se 
nadaljevala ob panojih s predstavitvami in končala v čebelnja-
ku, kjer bo tudi promocijski material.
Vsako leto bosta realizirani vsaj dve delavnici na temo spoznaj 
čebele, njihov način življenja in ravnanje z njimi (domovanje, 
zaščita, prehrana ...).
 
Fotografija prikazuje delovni osnutek enega od panojev.
 
Ludvik Krajnc

11. MIRKOV MEMORIAL

ČEBELARSKA UČNA POT

Iz življenja društev
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Zgodilo se je
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Iz življenja društev

Spoštovani člani Društva upokojencev Vransko,
 
živimo v času, ko koronavirus omejuje naše aktivnosti. Zaradi 
prepovedi vlade o zbiranju v večjem številu nam je bilo onemo-
gočeno izpeljati občni zbor.

Vsa dokumentacija je bila pregledana s strani Nadzornega od-
bora DU Vransko in poslana v pregled na AJPES in DURS ter bo 
podana v potrditev na prvem občnem zboru.
Na seji upravnega in nadzornega odbora dne 24. 6. 2020, ki 
je bila v Kulturnem domu Vransko, smo v skladu s Statutom 
Društva upokojencev Vransko izvolili podpredsednico Jolando 
Ferme, ki zaradi bolezni predsednika opravlja funkcijo predse-
dnika. 
Predlog upravnega odbora je, da jo potrdimo za predsednico 
na prvem občnem zboru. Jolandi Ferme iskreno čestitamo in ji 
želimo dobro sodelovanje.
 
UO DU Vransko

Otroci so se vrnili v šolo, ostali pa so nam čudoviti spomini na 
poletne počitnice.  Ne le za  animatorje, verjamemo, da so bile 
tudi za otroke nekaj posebnega. Kljub nekoliko nehvaležnim 
okoliščinam smo Počitniške animacije uspeli izpeljati varno. 
 
Ko smo se v začetku julija podali v projekt, se nam niti sanjalo 
ni, kaj nas čaka. Vse, kar smo imeli, je bila ideja, volja, optimi-

zem in nasmeh. A ko v tem trenutku pogledamo nazaj, lahko s 
ponosom rečemo, da nam je uspelo. Zgradili smo odlično eki-
po animatorjev, pripravili pisan nabor aktivnosti in razveselili 
naše mlade udeležence. Dva meseca smo se trikrat na teden 
družili na nogometnem igrišču, igrali nogomet, ustvarjali, ri-
sali, barvali, se sprehajali, izvajali jogo, uživali ob vodnih do-
godivščinah ter druženja zaokrožili z zaključno zabavo in peko 
palačink. 
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem organizacijam, posameznikom 
in animatorjem (prostovoljcem), ki ste nam namenili svoj čas 
in nam zgolj v zameno za nasmehe in besedo »hvala« pomagali 
soustvarjati posamezne aktivnosti. 
Predvsem pa hvala vam, dragi starši, za prostovoljne prispev-
ke, ki so bili edini vir financiranja tega projekta, kajti bili smo 
odvisni samo od vas. 
  
Medgeneracijsko društvo Vransko 
 

Tudi letos v oktobru pričenjamo z aktivnostmi Društva univerza 
za tretje življenjsko obdobje Vransko. Vabimo vas na naslednje 
tečaje: angleščina, računalništvo, likovni in fotografski. Izve-
deni bodo le tisti, za katere bo dovolj prijav. 

Tečaj angleščine bo ob minimalni udeležbi 6 tečajnikov 
brezplačen, glede na predznanje tečajnikov bo izveden začetni 
ali nadaljevalni tečaj. 

Prav tako so dobrodošli novi člani v sekcijah ročnih del Sne-
žinke in Vranske rožce, kjer se boste naučili izdelovati cvetje iz 
krep papirja. 
Prijavite se lahko na tel: 041/760-678 (Polona). 

Dejavnosti so primerne za vse generacije.
 
Vabljeni tudi občani sosednjih občin.

za DUTŽO VRANSKO:
Polona Ferkov

OBVESTILO DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRANSKO

Počitniške animacije 2020: ZAHVALA

VABILO NA DEJAVNOSTI DRUŠTVA
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Iz življenja društev

V zadnjem mesecu se je v gasilskem domu v Prekopi veliko 
dogajalo, saj je naš projekt »Učni Center za Zaščito in Reše-
vanje Prekopa« v polnem zagonu.
Trenutno smo v fazi priprave prostorov, katere smo morali 
najprej očistiti  in iz gasilskega doma na smetišče odpeljati 
ogromno stare šare. Hkrati smo začeli z obnovo sejne sobe 
ter obnovo ene od garaž.
V sejni sobi smo morali najprej urediti tlak, izolirati stene ter 
jih pokriti z suho montažnimi ploščami. Sedaj je v delu izde-
lava sanitarij. 
V garaži je bilo potrebno najprej odstraniti vse pohištvo, nato 
očistiti in zgladiti vse stene ter pozidati šank. Sedaj smo v fazi 
brušenja sten, nato pa se bomo lotili beljenja prostora ter 
izdelave epoksi tlaka.
Do sedaj so gasilci opravili že preko 200 prostovoljskih ur, 
do konca pa nas čaka še veliko več - vendar se veselimo, da 
bomo imeli obnovljene prostore, kjer bomo nato lahko začeli 
z izvajanjem izobraževanj v sklopu našega projekta UCZRP, ki 
se izvaja s pomočjo evropskih sredstev (LAS SSD).
Ob tej priliki bi zopet povabili staro in mlado, da se pridruži 
našemu društvu. Vsak petek ob 20.00 nas lahko obiščete v 
gasilskem domu ter podpišete pristopno izjavo.   
 
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«
 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Zaradi slabšanja epidemiološke situacije v naši 
občini in aktivnega pristopa, da virus covid-19 čim 
dlje zadržimo pred vrati Zavoda sv. Rafaela Vran-
sko, od 18. 9. 2020 dalje zunanji obiskovalci maše 

ne morejo več prihajati v domsko kapelo. 

Obvestilo velja do preklica.

Za razumevanje se zahvaljujem in vam želim, da 
ostanete zdravi!

                 
Mag. Mojca Hrastnik,

direktorica                                                                        

Dela v gasilskem domu Prekopa v sklopu LAS

OBVESTILO O ZAPRTJU 
DOMSKE KAPELE V 

ZAVODU SV. RAFAELA
 ZA ZUNANJE 

OBISKOVALCE MAŠE ABC TELOVADBA ZA 
OTROKE  

OD 4. DO 6. LETA 
Za vse predšolske otroke, ki si želijo s 

športno vadbo razvijati motorične 
sposobnosti in gibalne spretnosti ter se pri 

tem zabavati. 
 

Vadba bo potekala vsak PONEDELJEK  
ob 18.00 (60 min)  

v Športni dvorani Vransko.  

Število mest je omejeno. 
Prijave in informacije: 041 238 749 (pisarna ZKTŠ Vransko)  
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Ne spreglejte

Zakon o osebnem imenu strogo določa pravila glede izbire in 
spremembe osebnega imena. Od julija 2020 so uvedene no-
vosti oziroma odpravljene omejitve glede osebnega imena oz. 
priimka na dve besedi. Po novem lahko ime ali priimek sesta-
vlja tudi samostojna črka, vendar zgolj na način, da je dodana 
imenu ali priimku, ki je sestavljeno iz besede ali besed oziroma 
nedeljivih celot. Državljan, ki ima ime in priimek sestavljen iz 
več besed, lahko za pravni promet izbere okrajšavo imena in 
priimka, vendar tudi v tem primeru imena ali priimka ne more 
samostojno sestavljati le okrajšava. Uporaba številk ni dovolje-
na. Raba okrajšave in črke v kombinaciji z besedo ali besedami 
namreč zmanjšuje možnost nesporazumov, do katerih bi lah-
ko prihajalo, če bi posamezniki v pravnem prometu nastopali 
zgolj s črkami ali okrajšavami besede, pri čemer ločitev imena 
od priimka v osebnem imenu praktično ne bi bila mogoča.
Poglejmo primer: Milena Marija A Novak
Za pravni promet ne moremo izbrati zgolj okrajšave – npr. M. 
M. Novak ali A Novak ali M. M. A. Novak, lahko pa izbere Mile-
na M. Novak ali Milena A Novak ali Marija A Novak ipd. 
Pri izbiri osebnega imena obstajajo tudi omejitve. Zaradi 
preprečevanja zlorab osebnega imena se sprememba osebne-
ga imena ne dovoli državljanu, ki je bil pravnomočno obsojen 
za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler traja preizkusna 
doba ali pravne posledice obsodbe. Izbrano osebno ime se 
lahko tudi zavrne, v primerih najrazličnejših želja po nenava-
dnih imenih (npr. Pes Fido), če je nemoralno in žaljivo za posa-
meznika in posledično ne zagotavlja varstva človekovih oseb-
nosti in dostojanstva, kar je zapisano tudi v Ustavi RS. 
Celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime se spre-
meni na prošnjo državljana. Vloga za  spremembo osebnega 
imena se  vloži na kateri koli upravni enoti, krajevnem uradu v 
Republiki Sloveniji ali na diplomatsko konzularnem predstav-
ništvu Republike Slovenije v tujini. Vlogo lahko oddate tudi po 
elektronski poti s pomočjo portala e-Uprava, kjer boste našli 
obrazec (za kar je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo). 
Prošnji ni potrebno priložiti potrdila o nekaznovanosti (izda ga 
Ministrstvo za pravosodje) in potrdila, da oseba ni v kazenskem 
postopku (izda ga okrajno sodišče), saj navedeni potrdili pri-
dobi upravna enota sama po uradni dolžnosti. V primeru, da 
pa naš državljan prebiva v tujini, mora v postopku spremembe 
osebnega imena priložiti potrdilo o nekaznovanju tujega pri-
stojnega organa.
Prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletne osebe 
(imena in/ali priimka) lahko vložijo starši ali skrbnik oziroma 
skrbnica, če je mladoletna oseba postavljena pod skrbništvo 
(s tem mora soglašati tudi pristojni center za socialno delo). 
Če je otrok že dopolnil devet let, mora tudi sam podati izjavo, 
da se strinja s spremembo osebnega imena. Za spremembo 
otrokovega osebnega imena mora biti dano soglasje obeh star-
šev. Če ta živita ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem 
otrok živi oziroma ki mu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem 
soglaša drugi od staršev. Če se starša ne moreta sporazumeti 
glede spremembe osebnega imena otroku, potem jima spora-
zumno odločitev pomaga doseči center. Zakon jasno določa, 
da soglasje drugega od staršev ni potrebno, in sicer v primerih, 
ko eden od staršev ni več živ, ni znan, njegovega prebivališča ni 
mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta starševska skrb.

Prošnja za spremembo osebnega imena se veže na popol-
no poslovno sposobnost. V nekaterih primerih (s sklenitvijo 
zakonske zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodišča), 
ko posameznik pridobi popolno poslovno sposobnost pred 
polnoletnostjo, se takim posameznikom omogoča samostoj-
no vlaganje prošenj za spremembo osebnega imena, po drugi 
strani pa je to onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki 
poslovne sposobnosti nimajo ali je niso pridobili.
Sprememba osebnega imena velja za popolno poslovno spo-
sobne osebe od dneva vročitve odločbe, za mladoletne osebe 
pa od dokončnosti odločbe o spremembi osebnega imena. 
Taksa za spremembo osebnega imena na podlagi odloč-
be znaša v skupnem znesku 54,90 evra. Ob vsaki nadaljnji 
spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo posame-
znika, je treba plačati dvakratno vrednost takse (skupaj 
109,30 evra).
Zakonec ali partner, ki je ob sklenitvi zakonske ali partnerske 
zveze spremenil priimek, lahko leto dni od pravnomočne raz-
veze izjavi, da želi spet imeti prejšnji priimek. Izjavo lahko poda 
le, če v času trajanja zakonske oziroma partnerske zveze priim-
ka ni spreminjal. Zakonec ali partner lahko ob sklenitvi zakon-
ske ali partnerske zveze obdrži svoj priimek, izbere priimek za-
konca ali partnerja, svojemu priimku doda priimek zakonca ali 
partnerja ali izbere priimek zakonca ali partnerja ter mu doda 
svoj priimek. Če je izbrani priimek iz več besed oziroma nede-
ljivih celot ali iz več besed oziroma nedeljivih celot in črk, lahko 
da izjavo, katero sestavljeno (torej skrajšano) osebno ime bo 
uporabljal uradno. 
Od 13. 7. 2020 dalje lahko tudi osebe, ki imajo v matičnem 
registru že vpisano ime in/ali priimek, sestavljen iz več besed 
oziroma nedeljivih celot, pa so bile pred uveljavitvijo novele 
Zakona o osebnem imenu obvezane za pravni promet izbrati 
ime in/ali priimek, ki je sestavljen iz največ dveh besed oziroma 
nedeljivih celot, podajo »novo« izjavo o izbiri osebnega imena 
za pravni promet. 
Ob spremembi osebnega imena ne smemo pozabiti na obve-
zno zamenjavo osebnih dokumentov, in sicer osebno izkaznico 
in potni list najkasneje v 30 dneh, orožne listine v 8 dneh, pro-
metno dovoljenje v 15 dneh, vozniško dovoljenje v 30 dneh po 
nastali spremembi podatkov.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem 
uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je od-
prt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00. 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 Žalec

Osebno ime – odprava omejitev glede števila besed
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DUTŽO VRANSKO vabi ljubitelje narave vseh generacij na de-
lavnico GOZDNA TERAPIJA, ki se bo izvajala 10. 10. 2020 od 
9.00 do približno 12.00 na kmetiji Pri Ferkovih. Delavnico bo 
vodila Tannja Yirska, dipl. univ. ing. gozdarstva, ki nam bo 
predstavila sprehod po gozdu z drugačnega vidika. Ker bo 
dogodek potekal v gozdu, se oblecite in obujte temu primer-
no, s seboj pa prinesite podlogo za sedenje in prazno stekle-
nico, kamor bomo natočili gozdno izvirsko vodo.
 
Zbirno mesto je na turistični kmetiji Pri Ferkovih na Ločici pri 
Vranskem 14 (Jakovdol) ob 9.00.
 
V primeru slabega vremena se delavnica prestavi na nasle-
dnjo soboto.
 
Cena delavnice je 5 evrov za člane društva, za ostale 10 evrov.

Poleti se spočijemo in naberemo novih 
moči. Ko se začnejo dnevi krajšati in 
jutra postajajo hladnejša, pa kaj hitro 
ugotovimo, da bomo morali posegati 
po živilih, ki bodo okrepila delovanje 
našega imunskega sistema, nas var-
no pospremila v zimo in ohranjala v 
dobri kondiciji. Prisluhnimo naravi in 
uporabimo čebelje pridelke sloven-
skih čebelarjev, ki s skrbnostjo, boga-
tim znanjem in veliko pozornostjo pri-
delujejo kakovostne čebelje pridelke.
 
Cvetni prah – naravna zakladnica 
hranilnih snovi
Cvetnemu prahu pravijo tudi popolno 
živilo, saj vsebuje vse, kar naš organi-
zem potrebuje za normalno delovanje. 
Energijska vrednost cvetnega prahu je 
nizka, zato se njegova uporaba priporo-
ča tudi pri nizkoenergijski prehrani in v 
prehrani sladkornih bolnikov. Predsta-
vlja dober vir prehranske vlaknine, ki 
ugodno vpliva na peristaltiko debelega 
črevesja. Pestra elementna sestava pa 
pripomore k zagotavljanju priporočenih 

dnevnih količin po elementih.
Študije kažejo, da uživanje cvetnega 
prahu ugodno deluje na imunski sis-
tem in povečuje odpornost organizma. 
(http://www.czs.si/content/C22)

Propolis – naravni antibiotik čebel 
Propolis deluje proti številnim bakteri-
jam, virusom  in glivicam. Dodano vred-
nost temu čebeljemu pridelku dajejo 
predvsem fenolne spojine. Največkrat 
se uporablja v obliki premazov za obo-
lele dele kože pa tudi sluznic v ustni vot-
lini in dlesnih ali v obliki tinktur. (http://
www.czs.si/content/C23)

Med – naravno sladilo in krepčilo
Med je zakladnica več tisoč snovi, ki 
jih vsebuje in potrebuje človeško telo. 
Med sestavinami medu poleg fruktoze 
in glukoze, encimov, mineralnih sno-
vi, hormonov, vitaminov ipd. najdemo 
tudi protibakterijske snovi. Med deluje 
uničevalno na nekatere bakterije in tudi 
viruse, ki so pogosto vzrok bolezni dihal 
in drugih bolezni (prehlad, gripa …). 
(http://www.czs.si/content/C21)
Kupujmo kakovosten med!
Pri nakupu medu bodimo pozorni na 
poreklo in dodatne označbe kakovosti 
kot sta zaščitena geografska označba, 
zaščitena označba porekla, ekološka 
pridelava, ki predstavljajo dodatno 
jamstvo, da se kakovost in način pride-
lave takšnega medu redno spremlja.

Kaj pridobimo z nakupom medu višje 
kakovosti?
• Kontrolirano kakovost,
• znano poreklo,
• zagotovljeno sledljivost.

Prepoznamo ga po evropskih zaščitnih 
oznakah na nalepki ali prelepki izdel-
ka.
Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni o 
pomenu kakovosti živil, ki jih uživa-
mo. Pomembno je, da zaupamo v iz-
delek, ki ga kupimo.
Slovenski čebelarji zaupamo v čebelje 
pridelke, saj so njihovo naravno moč 
s pridom uporabljale že naše babice, 
prababice ...
Izkoristimo prednost bogatega zna-
nja slovenskih čebelarjev in čebelje 
pridelke kupujmo direktno pri lokal-
nih čebelarjih!
 
»S čebeljimi pridelki do večje odporno-

sti in boljšega imunskega sistema«
 
Obiščite spletno stran Čebelarske zveze 
Slovenije: www.czs.si
Ponudnike slovenskih čebeljih pridel-
kov najdete na spletni strani: http://
www.slovenskimed.si/Si/.

Čebelarska zveza Slovenije

Gozdna terapija

Krepimo svojo odpornost z uživanjem čebeljih pridelkov
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slove-
nije (KGZS) bo v letu 2020 izvedla že 
šeste volitve v svoje organe. Volilo se 
bo člane sveta KGZS in člane svetov 
območnih enot KGZS.
 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
je največja nevladna stanovska organi-
zacija, v katero je včlanjeno več kot 105 
tisoč članov. Njeno poslanstvo je zasto-
panje javnega interesa, interesov pano-
ge in članov KGZS za zagotavljanje razvo-
ja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter 
zdravega okolja in zdrave varne hrane za 
celotno prebivalstvo.
Po 20 letih delovanja je nesporno, da 
kmetijstvo potrebuje močno, reprezen-
tativno organizacijo. Ob vseh razpravah 
o zbornični organiziranosti se je treba 
zavedati, da kmetijstvo ni le gospodar-
ska panoga; ima tudi vlogo pri ohranja-
nju poseljenosti, zagotavljanju socialne-
ga ravnotežja, vzdrževanju in ohranjanju 
kulturne krajine, ohranjanju nacionalne 
identitete, ohranjanju tradicionalnih 

značilnosti in etnografskih posebnosti, 
zagotavljanju prehranske varnosti, ohra-
njanju rodovitnosti tal, varovanju okolja 
pred onesnaženjem in preprečevanju za-
raščanja.
Kako se voli?
Kot dan glasovanja za fizične osebe je 
določena nedelja, 4. oktober 2020. Kot 
dan glasovanja za pravne osebe je dolo-
čena sreda, 30. september 2020. Letos 
bodo volitve v organe KGZS potekale na 
približno 300 voliščih po vsej Sloveniji. 
Natančen seznam volišč je dosegljiv na 
spletni strani zbornice, bo pa tudi vsak 
volivec prejel vabilo, na katerem bo na-
pisan naslov volišča.
V skupini fizičnih oseb se v volilnih eno-
tah, kjer se voli enega ali dva kandidata, 
voli po večinskem sistemu. Na glasovnici 
se obkroži ime in priimek kandidata (to 
so volilne enote Koper, Kočevje, Postojna 
in Maribor). V volilnih enotah, kjer se voli 
tri ali več kandidatov, se voli po propor-
cionalnem sistemu, in sicer tako, da se 
na glasovnici obkroži ime liste.

Volilni upravičenci (člani KGZS z volilno 
pravico v skupini fizičnih oseb) bodo svoj 
glas lahko oddali v nedeljo, 4. oktobra 
2020, od 7. do 19. ure na volišču, za ka-
terega bodo dobili vabilo, ali na predča-
snem glasovanju 30. septembra od 9. do 
17. ure na sedežu volilne komisije volilne 
enote.
V skupini pravnih oseb bodo v sredo, 30. 
septembra 2020, od 9. do 17. ure svoj 
glas v imenu pravne osebe – članice od-
dali njihovi pooblaščeni predstavniki – 
elektorji.
Zakaj priti na volitve?
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
se bo prek demokratično zgrajenega sis-
tema še naprej zavzemala za ohranitev 
in razvoj slovenskega kmetijstva in po-
deželja. Ne samo v korist svojih članov, 
temveč tudi v korist vseh državljanov in 
državljank Slovenije. Zato je pomembno, 
kdo vodi in usmerja delo zbornice, o tem 
pa bodo neposredno odločali člani na 
volitvah.
KGZS, Odnosi z javnostmi

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije



ZAUPAJTE URADNIM VIROM INFORMACIJ!

Spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 
www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Avtorica: W
eim

an Kow (www.com
icsforgood.com

) 
Prevod, priredba, strokovni pregled in grafično oblikovanje v slovenščini: NIJZ
Jezik izvirnika: angleščina

Ostanite odgovorni in ostanite zdravi.


