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Občinski informator

številka 171
Vransko, 30. 10. 2020

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@siol.net 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Akelei, d. o. o.
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, 
OŠ Vransko–Tabor, Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela 
Vransko, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, KD Vrani Vransko, PD Vransko, 
Čebelarska zveza Slovenije, Slavko Košenina, 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. 11. 2020. 

Prispevke zbiramo do 15. 11. 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

Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi 
#OstaniZdrav je pripomoček, ki vam sporoči, ali ste bili v 
stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in upoštevanjem 
priporočil vsak izmed nas pripomore k obvladovanju širje-
nja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih 
in celotne družbe. 

Potem ko jo namestimo na mobilni telefon, nam aplikacija 
#OstaniZdrav enkrat dnevno sporoča, če smo prišli v rizičen 
stik z okuženo osebo. V primeru prejema takšnega obvestila 
opazujemo svoje počutje in ob prvem zaznavanju simptomov 
stopimo v telefonski stik z osebnim zdravnikom, se ne druži-
mo, še posebej ne z ranljivimi posamezniki (starejšimi, kro-
nično bolnimi ...), in še bolj dosledno izvajamo preventivne 
ukrepe (higiena rok in kašlja, nošenje mask in ustrezna med-
sebojna razdalja).
Hkrati aplikacija v primeru naše okužbe močno olajša delo 
epidemiologom pri iskanju in obveščanju vseh naših stikov, 
predvsem tistih, ki bi jih bilo sicer zelo težko poiskati – de-
nimo vseh sopotnikov v javnem prevozu ali vseh gostov, ki so 
bili v gostinskem lokalu istočasno z nami.
Podatki, ki jih aplikacija #OstaniZdrav zazna in obdeluje, so 
povsem anonimni. Aplikacija ne razkrije niti lokacije niti iden-
titete okužene osebe, sporoči samo, da sta se dve osebi v ob-
dobju zadnjih 14 dni srečali. Tudi tisti, ki je potrjeno okužen, 
to informacijo povsem prostovoljno deli z drugimi uporabniki 
(pridobi posebno desetmestno kodo, ki jo nato sam vnese v 
aplikacijo). Funkcije aplikacije lahko kadar koli onemogoči-
mo ali aplikacijo v celoti izbrišemo. S tem se bodo izbrisale 
tudi vse informacije, ki jih je aplikacija shranila.
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom An-
droid si aplikacijo pridobite in namestite v spletni trgovini z 
aplikacijami Google Play, kjer je dostopna z oznako #Osta-
niZdrav.
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom 
iOS si aplikacijo pridobite in namestite na spletnem mestu 
Apple, kjer je dostopna z oznako #OstaniZdrav.
Vse potrebne informacije, prav tako tudi pomoč pri name-
ščanju in uporabi mobilne aplikacije za varovanje zdravja 
#OstaniZdrav, uporabnikom zagotavljajo svetovalci klicnega 
centra na telefonski številki 080 17 87.

Občinska uprava

Z namestitvijo mobilne aplikacije #OstaniZdrav pomagamo 
obvladovati koronavirus

V času zaprtja gostinskih lokalov je topli obrok oz. kosilo mogoče naročiti:
 
• vse dni v tednu v Zavodu sv. Rafaela Vransko (cena kosila je 4,70 €)
(naročila in informacije od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure na tel. št. 03 703 42 20 - recepcija in neprekinjeno, vse dni v 
tednu, na tel. št. 040 451 733)
 
• od ponedeljka do petka v Osnovni šoli Vransko (cena kosila je 5,15 €) 
(naročila in informacije od ponedeljka do petka od 7. do 12. ure na tel. št. 03 703 23 86 - kuhinja ali 03 703 23 70 - tajništvo).

Franc Sušnik, župan

V času zaprtja gostinskih lokalov je kosilo mogoče dobiti v 
Zavodu sv. Rafaela Vransko in v Osnovni šoli Vransko



4 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Koronavirus / Beseda poslanca

Spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (ZPIZ-2), ki smo jih sprejeli na 20. redni seji Državnega zbo-
ra, popravljajo krivice za nazaj. 
 
Pri spremembah zakona gre v prvi vrsti za odpravo krivic kme-
tom, ki so bili zavarovani za ožji obseg pravic, v pokojninsko 
blagajno pa so vplačevali približno v enakem obsegu kot njiho-
vi kolegi za širši obseg, le da so bili zadnji pridruženi različnim 
zadrugam. Manjši kmetje oz. tisti, ki se niso želeli pridružili za-
drugam zaradi osebnih razlogov, pa niso imeli niti možnosti, 
da bi si plačevali zavarovanje za širši obseg, čeprav so glede na 
velikost kmetije ali katastrski dohodek plačevali približno ena-
ko vsoto kot tisti v sistemu zadružništva. Na ta način je prejšnji 
režim spodbujal kmete, da so se vključili v sistem zadružništva 
in jim kot protiuslugo namenili več pravic, četudi so vplačevali 
v pokojninsko blagajno v podobnih zneskih kot tisti, ki niso bili 
člani zadrug.

Kmečki zavarovanci za ožji obseg pravic, ki so vplačevali pri-
merljive prispevke kot tisti za širši obseg pravic in že prejemajo 
pokojnino, bodo lahko zaprosili za novo odmero pokojnine, da 
bo njena višina v skladu s temi popravki zakona. Upravičeni 
bodo tudi do enakih pravic iz pokojninskega sistema, kot sta 
letni dodatek ali dodatek za pomoč in postrežbo.
 
Poleg tega se s temi spremembami zakona spreminja tudi sta-
tus dokupljene pokojninske dobe zaradi študija oz. služenja 
vojaškega roka, ki je bila dokupljena do 31. 12. 2012, torej do 
konca veljavnosti prejšnjega zakona ZPIZ-1. Ta bo po novem 
štela kot pokojninska doba brez dokupa. Ljudi, ki bi bili do 
tega upravičeni, je v Sloveniji med štiri in pet tisoč in tistim 
izmed njih, ki so že upokojeni, se bo višina pokojnine na novo 
odmerila.
 
Trenutna vlada je dokazala, da ji je mar za male ljudi in kmete, 
ki se jim je zgodila krivica. Malo je potrebno, da se krivice od-
pravijo, vendar pa je potrebna politična volja, da se to udeja-
nji. Krivice, ki so se dogajale, se tako postopoma odpravljajo in 
v Novi Sloveniji, krščanskih demokratih, smo predlog zakona in 
te spremembe soglasno podprli. Predlog zakona bi moral biti 
sprejet takoj, ko so se ugotovile krivice, ne pa da smo na nji-
hovo odpravo čakali dolga leta. Ker prej za to ni bilo posluha, 
je bilo očitno treba počakati na vlado, v kateri sodeluje in ude-
janja svoj program tudi Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Aleksander Reberšek

Prostovoljci Župnijske Karitas Vransko in Občinske organizacije Rdečega križa Vransko so občanom, ki takšno pomoč potrebuje-
jo, pripravljeni priskočiti na pomoč pri:

• dostavi toplega obroka oz. kosila iz Zavoda sv. Rafaela Vransko ali Osnovne šole Vransko-Tabor,
• nakupu in dostavi živil in osnovnih življenjskih potrebščin iz trgovine,
• nakupu in dostavi zdravil iz Lekarne Vransko,
• nudenju psihosocialne pomoči,
• nudenju kakšne druge oblike pomoči.

Župnijsko Karitas Vransko lahko kontaktirate po telefonu 051 451 757 ali na elektronski naslov helena.golob@karitasce.si.

Občinsko organizacijo Rdečega križa Vransko lahko kontaktirate po telefonu 031 521 726 ali na elektronski naslov 
breda.cvan@gmail.com.

Bodimo odgovorni, skrbimo drug za drugega in ostanimo zdravi!

Helena Golob, vodja Župnijske Karitas Vransko

Breda Čvan, predsednica Občinske organizacije Rdečega križa Vransko

Odprava krivic pri kmečkih pokojninah

Prostovoljci Karitasa in Rdečega križa na razpolago pomoči 
potrebnim občanom
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Beseda poslanca

445.842 volivcev, državljanov Republike Slovenije, je na pred-
hodnem zakonodajnem referendumu leta 2003 že odločalo 
o vprašanju zapiranja trgovin ob nedeljah. Nova Slovenija je 
pravico zaposlenih v trgovinah do nedeljskega počitka s pre-
dlogom zakona predlagala že pred tem, v istem letu. Temu so 
21. septembra 2003 prikimali tudi državljani na referendumu. 
57,53 % jih je referendumsko vprašanje podprlo. Kasneje se to 
vprašanje nikoli ni povsem zaprlo. 

Nedavno, konec leta 2017, je Državni zbor obravnaval predlog 
novele Zakona o trgovini, ki je predlagal omejevanje obratoval-
nega časa trgovin ob nedeljah s precejšnim številom izjem. Ta-
kratni predlog zakona tudi ni obrazložil določitve najvišje meje 
prodajalne površine trgovine, pri kateri je še mogoče trgovino 
v nedeljo odpreti. Prav ta utemeljitev pa je v skladu z odloč-
bo ustavnega sodišča nujna za zagotovitev ustavne skladnosti 
predloga zakona. V času obravnave takratnega zakonskega 
predloga pa je bil o tem vprašanju dosežen tudi dogovor med 
delodajalci in sindikati, kar smo krščanski demokrati kot po-
memben korak naprej pozdravili.

Določanje obratovalnega časa trgovin ob nedeljah v našem 
prostoru ni nekaj neobičajnega. Na tak ali drugačen način 
zaprtje trgovin ob nedeljah določajo države, kot so Avstrija, 
Nemčija, Nizozemska, Norveška, Belgija.

V Novi Sloveniji se zavedamo, da moramo pri zakonskem ure-
janju možnosti obratovanja trgovin ob nedeljah tehtati več vre-
dnot in tega ne jemljemo zlahka. Na eni strani imamo omejitev 
poslovne svobode trgovine, da svobodno določa svoj obrato-
valni čas. Na drugi strani imamo zagotavljanje možnosti ne-
deljskega počitka trgovkam in trgovcem ter možnost, da nede-
ljo preživijo s svojimi najbližjimi.

Iz krščanskega izročila, na katerem je oblikovan tudi srednje-
evropski civilizacijski okvir, v katerega spada Slovenija, izhaja, 
da človek v vsakem tednu potrebuje dan počitka. Vendar pa 
ne gre zgolj za zagotavljanje počitka posameznika na naključni 
dan v tednu, ampak gre tudi za to, da ima človek možnost, 

da ta dan počitka preživi skupaj s svojo družino, s svojimi naj-
bližjimi. Že čisto zaradi praktičnih razlogov pa to ni mogoče 
brez uskladitve oz. poenotenja družbe o vprašanju, kateri dan 
v tednu je to. V državah, ki so utemeljene na krščanskem iz-
ročilu, je ta dan nedelja, kar v slovenskem jeziku pove že ime 
dneva samo.

V Novi Sloveniji smo pri poseganju države v poslovno svobodo 
v skladu z načelom subsidiarnosti zadržani. Vendar pa prav ta 
nujnost po družbenem poenotenju okrog enega prostega dne 
v tednu z namenom uresničevanja vrednot družine predstavlja 
enega od argumentov za to, da se to vprašanje uskladi in uredi 
na višji ravni. Opuščanje nedelje kot dela prostega dne namreč 
v naši družbi prispeva svoj del k okrnitvi družinskega življenja, 
saj otežuje preživljanje prostega dne z družinskimi člani. In ne 
pozabimo te, že skoraj klišejske, resnice: Družina je temeljna 
celica družbe.

Zavedamo se, da možnosti nedeljskega počitka ne moremo 
zagotoviti vsem. Obstajajo poklici, katerih izvajanje je v dolo-
čenih primerih nujno tudi v nedeljo. Pri vsakem od njih je treba 
posebej pretehtati. Vendar pa je namen poenotenja družbe 
okrog nedelje kot dela prostega dne omogočiti nedeljski poči-
tek in čas z družino kar čim večjemu številu državljank in drža-
vljanov, katerih nedeljsko delo ni nujno.
Vprašanje, ki se postavlja, je torej, ali je nedeljsko obratovanje 
trgovin nujno. Glede na to, da je v trgovinski dejavnosti mogo-
če nakupe potrebščin, ki jih potrebujemo v nedeljo, opraviti že 
na vse druge dni v tednu, se na to vprašanje ponuja odgovor 
»ne«. 

Ko dajemo na tehtnico poslovno svobodo, smo v Novi Slove-
niji vedno izjemno previdni. Prevečkrat je namreč ta v Sloveniji 
kršena.

Z omejitvijo obratovanja trgovin ob nedeljah bi prispevali k po-
enotenju družbe okrog nedelje kot dneva počitka ter nedeljo 
v družbi njihovih najbližjih omogočili več kot 100.000 ljudem. 
Ko to družinsko vrednoto tehtamo s poslovno svobodo trgo-
vin do nedeljskega obratovanja, se vendarle tehtnica nagne na 
stran vrednote družine. Družina je temelj, na katerem je naša 
družba zgrajena. In le če bo ta temelj trden, bosta lahko dolgo-
ročno delovala slovenska družba in slovensko gospodarstvo.
 
V DZ smo konec septembra sprejeli novelo zakona o trgovini, 
po kateri trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več 
poslovati. Izjema so manjše prodajalne na bencinskih servisih, 
postajališčih in v bolnišnicah ter tudi druge manjše prodajalne, 
če bodo v njih na dela proste dni stregli kupcem lastniki sami 
ob pomoči študentov in upokojencev.

Novela zakona je tako sprejeta, zakon stopi v veljavo 24. 10. 
2020.

Aleksander Reberšek

Trgovke in trgovci imajo pravico do nedeljskega počitka
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Zgodilo se je

V mesecu oktobru so prostori v gasilskem domu v Prekopi 
počasi začeli dobivati svojo končno podobo. S tem se naša 
prva faza projekta (obnova prostorov) UCZRP preveša v dru-
go polovico.
Uspeli smo zakitati in pobeliti na novo izolirano sejno sobo, 
pripraviti sanitarije za polaganje estriha in keramike. Sedaj je 
vse pripravljeno za polaganje poda. Ko bodo ta dela konča-
na, se bo instalirala multimedijska oprema in postavilo novo 
pohištvo. 
Garažo, ki je bila najbolj potrebna obnove, smo v celoti zaki-
tali ter prebelili, na novo pa se ravno te dni vgrajuje epoksi 
tlak, ki bo poskrbel za lep izgled ter enostavno čiščenje. Ko 
bodo ta dela končana, se bodo instalirali novi boksi za preob-
lačenje operativnih gasilcev, monitor sistema za alarmiranje 
Fireapp ter novo pohištvo v prostoru za druženje.
 
Ko bodo prostori v celoti urejeni (predvidoma do sredine no-
vembra), bomo nabavili tudi vso opremo, ki je potrebna za 

izvajanje programov izobraževanja s področja zaščite in re-
ševanja.
 
V upanju, da se bo situacija s covid-19 kmalu umirila, smo že 
začeli načrtovati in pripravljati delavnice in izobraževanja, ki 
jih bomo izvedli v sklopu programa UCZRP, seveda v skladu s 
priporočili NIJZ. O tem pa več naslednjič.  
 
Robert Novak

V Pokrajinskem muzeju Celje je od 3. oktobra 2020 do 8. februarja 2021 na ogled 
razstava našega rojaka, slikarja Antona Perka, ki je bil rojen leta 1833 v graščini 
Podgrad na Vranskem, umrl pa je v Dubrovniku leta 1905, kjer je tudi pokopan.
Razstava predstavlja njegov bogat slikarski opus in zanimivo življenjsko zgodbo, 
ki se je začela v rojstni graščini Podgrad in se nadaljevala na avstroogrskem dvo-
ru cesarja Franca Jožefa na Dunaju, kjer je pridobil naziv komornega mornari-
škega slikarja. Bil je tudi upravitelj Hradčanov v Pragi in Lokruma pri Dubrovniku.
Po smrti in po koncu habsburške monarhije je potonil v pozabo. Po skoraj dveh 
stoletjih se preko Dubrovnika ponovno vrača v rojstno deželo in dobiva mesto in 
pomen, ki mu pripadata.
O Antonu Perku je RTV Slovenija posnela film, ki bo predvajan v dokumentarni 
oddaji o pomembnih Slovencih Sledi. Snemanje je potekalo v Podgradu in v Po-
krajinskem muzeju Celje, posamezni odlomki bodo prikazani tudi iz Dubrovnika 
in Lokruma.
Po podobah slik Antona Perka je skladatelj Tilen Slakan iz Tabora napisal sklad-
bo, ki so jo izvedle vrhunske glasbenice z Vranskega, Urška Križnik Zupan na 
harfi, Alenka Bogataj na flavti in Lucija Bogataj na violini.
Oddaja Sledi bo na RTV Slovenija predvajana v naslednjem letu.
 
Slavko  Košenina

Dela na projektu LAS "UCZR Prekopa" v oktobru

Slikar, rojak Anton Perko, se vrača



7www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Svetovni dan nasmeha je neuradni mednarodni praznik nas-
mehov, ki ga lahko v letu praznujemo kar trikrat: 25. julija, 
12. aprila in prvi petek v oktobru. Da ne uide neopažen mimo 
nas, mu namenjam par besed. Čas korone pred nas v domo-
vih za starejše dan na dan postavlja nove izzive in od nas vča-
sih iz minute v minuto, zagotovo pa iz dneva v dan,  zahteva 
drugačno ravnanje, nova znanja, nove ukrepe in ob vsem tem 
še večje skrbi.

Prijetno je, če se nam kdo nasmeji, ko gre mimo nas. Še pri-
jetnejše je, ko iz nas huškne nasmeh zaradi šale, smešnih si-
tuacij, lastne nerodnosti, pozabljivosti, metuljčkov v trebu-
hu. Še lepše je, ko nekdo iz nas poleg nasmeha izvabi gromek 
smeh do solz.

Da smo zdržali med epidemijo, zaklenjeni in daleč stran od 
zunanjega sveta, nemalokdaj zelo zaskrbljeni za življenja na-
ših stanovalcev, prestrašeni in redki, ki smo takrat še delali, 
sem zaposlene spodbujala, da na oglasno desko poleg mili-
jon in enega navodila glede korone dodajamo tudi šale. Za-
vedala sem se, da šale lahko prikličejo nasmehe na utrujene 
obraze, ko odhajajo iz službe. V oktobru so tisti, ki so šale 

prispevali, za nagrado prejeli intenzivni tečaj varne vožnje na 
AMZS. Naj se ve, da v težkih časih nasmeh še posebej šteje!
V domovih za starejše se je nasmeh skril za masko že kar v 
začetku leta, sedaj je za masko skrit tudi vaš nasmeh. Pravijo, 
da se da smejati z očmi. Pa preverimo!

Naj vam predstavim sodelavko Iris. Dela na recepciji našega 
doma. Vsak delovni dan je v stiku z veliko večino stanovalcev, 
obiskovalcev in zaposlenih. Zelo prijazno, potrpežljivo in od-
govorno opravlja svoje delo. Ona se velikokrat smeji, včasih 
glasno, drugič tiho. Ugotovi, kam se je skril njen nasmeh.
                                                           
                         1                     2                      3
 
Poglej in odgovori. Preveri svoj odgovor tako, da najdeš 26., 
53. in 65. črko v tekstu.

A veš, da ti je nekje pokazala jezik? Če si se sedaj nasmejal in 
ji ga pokazal nazaj, je članek dosegel svoj namen.

Mojca Hrastnik

Kam se je skril nasmeh

Zgodilo se je
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Telekom Slovenije je odgovoril na vprašanja predsednice 
Trškega odbora Vransko, gospe Marn, glede izgradnje op-
tičnega omrežja na Vranskem.

Vprašanja predsednice Trškega odbora Vransko, gospe 
Marn:
 
Spoštovani župan Vranskega, gospod Sušnik, 
več krajanov trga Vransko nas je obvestilo, da se po trgu spre-
hajata dva gospoda, ki naj bi bila predstavnika Telekoma in 
od krajanov pridobivata podpise, na podlagi katerih naj bi ti 
soglašali z napeljavo optičnega telekomunikacijskega omrežja 
preko njihovih parcel, s čimer naj bi se zelo posodobilo tele-
komunikacijsko omrežje na Vranskem. Navajata tudi, da bodo 
posamezni lastniki parcel morali v ta namen podpisati pogod-
bo, s katero bodo Telekomu dodelili služnostno pravico. Kra-
janom, ki so to zahtevali, so predstavniki Telekoma poslali v 
pregled osnutek Pogodbe o ustanovitvi služnosti, ob katerem 
se krajanom postavlja kar nekaj vprašanj, na katera je treba 
odgovoriti na skupnem sestanku krajanov, kjer bi na predstavi-
tvi projekta in pogodbenih določb o služnosti sodelovali pred-
stavniki občine, trške skupnosti, Telekoma ter izvajalca grad-
benih del.
Na tem sestanku, ki ga naj župan skliče v mesecu septembru 
(med tednom, po 17. uri, da se ga bodo krajani lahko udeležili) 
in na katerem bi sodelovali našteti predstavniki, bi bilo potreb-
no odgovoriti krajanom na naslednja vprašanja: 
- Zakaj Telekom pričakuje od posameznih krajanov, da mu do-
delijo služnostno pravico za »graditev, postavitev in obratova-
nje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče in-
frastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja«?  
Ostali primerljivi ponudniki storitev namreč nimajo služnostne 
pravice (JKP, Elektro ipd.), pa tudi dostopajo na privatno ze-
mljišče in vzdržujejo omrežja.
- Kaj sploh pomenijo besedna zveza »graditev, postavitev in 
obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pri-
padajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja« in posamezni pojmi v njej, npr. pripadajoča in-
frastruktura? Ali to pomeni, da bo možno s pomočjo dodeljene 
služnosti na zasebnih parcelah graditi oddajnike za potrebe 5G 
mobilnega omrežja?
- Krajanom z območij, kjer naj bi se položilo optično omrežje, 
je treba pojasniti, kakšno omrežje naj bi se posodobilo v trgu 
Vransko in kakšno je obstoječe omrežje, da ne ustreza naved-
bam Telekoma, ki jih navajam v nadaljevanju.
Telekom namreč na prvi strani svoje spletne strani pod pri-

spevkom »Navdihujoča prihodnost«  navaja naslednje: 
»Po tem, ko smo s hitrim omrežjem LTE/4G pokrili že več kot 
98 % prebivalstva Slovenije, svoje omrežje prvi nadgradili s 
tehnologijo interneta stvari NB-IoT ter uporabnikom omogočili 
številne napredne storitve, je čas za naslednji razvojni korak. 
5G je najnovejša generacija mobilnih omrežij, ki bo omogo-
čila razvoj novih možnosti uporabe in še boljšo uporabniško 
izkušnjo. V primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji uporab-
nikom prinaša veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh 
smereh (od in do uporabnika) in veliko krajši odzivni čas z izje-
mno nizko zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund«. (Najdeno 
na www.telekom.si, 28. 8. 2020.) 
Iz navedenega citata je razumeti, da je Slovenija (utemeljeno 
lahko verjamemo, da tudi Vransko) v pretežnem delu že pokri-
ta s sodobnimi komunikacijskim omrežjem in da je to, kar bi 
sedaj Telekom rad izvajal po zasebnih parcelah v trgu na Vran-
skem, pravzaprav priprava omrežja za tehnologijo 5G. To pa bi 
pomenilo, da bi poleg optičnih kablov in kanalov Telekom lah-
ko čez čas, na podlagi pridobljene služnosti (na celotnih par-
celah 1/1), na teh parcelah postavil tudi 5G oddajnike. Ti bodo 
morali biti dosti bolj gosto posejani kot pri sedanji tehnologiji, 
tehnološki razvoj pa bo narekoval tudi uporabo vse močnejših 
frekvenc te tehnologije, ki bo lahko zdravju škodljiva. 
Zaradi naštetih pomislekov in vprašanj predlagamo, da:
- v Kulturnem domu Vransko v mesecu septembru skličete se-
stanek, katerega se morajo udeležiti poleg predstavnikov ob-
čine in zainteresirane javnosti tudi predstavniki Telekoma, ki 
imajo odločevalsko pristojnost (sicer bo vse obstalo na ravni 
obljub in morebitnih dezinformacij ...), in predstavniki izvajal-
ca gradbenih del, ki morajo krajanom natančno pojasniti, kaj 
in po kakšnem načrtu bi izvajali morebitna gradbena dela na 
zasebnih parcelah in kakšen je njihov namen (opis tehnologij 
...). 
Krajani bodo potrebovali odgovore tudi na številna druga vpra-
šanja v zvezi s služnostno pogodbo, nameravano izgradnjo 
elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infra-
strukture. 
Prosim, da mi na ta mail odgovorite in predlagate termin 
sestanka ter udeležence iz Telekoma ter gradbene firme v roku 
7 dni po prejemu tega maila. 
 
Z odličnim spoštovanjem
 
Predsednica Monika Marn, 
Trška skupnost Vransko 

Odgovor župana predsednici Trškega odbora Vransko, go-
spe Marn:
 
Pozdravljeni!
V nadaljevanju vam posredujem odgovor gospoda Vehovarja 
iz Telekoma. Mnenja sem, da vsebina odgovarja na vse vaše 
dileme. 

Širši sestanek s krajani pa bom sklical po izboljšanju epidemi-
oloških razmer.
 
Franc Sušnik, župan Občine Vransko
 

Odgovori Telekoma Slovenije na temo izgradnje optičnega omrežja 
na Vranskem

Zgodilo se je
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Odgovor Telekoma Slovenije, gospoda Vehovarja:
 
Pozdravljeni, gospod župan!
Se opravičujem za pozen odgovor, ker sem čakal na odgovor 
oziroma usmeritve vodstva.
Prosim vas, da posredujete uradni dopis z navedenim tekstom 
predsednice trške skupnosti, gospe Marnove, ter prošnjo za 
definiranje termina za udeležbo na sestanku s krajani na Tele-
kom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.
Sicer pa vas obveščam, da predvidena gradnja GPON-omrežja 
V centru Vranskega nima nikakršne povezave z omrežjem 5G.
Na Vranskem, v planu pa imamo tudi izvedbo omrežja v Preko-
pi ter Stopniku, se predvideva izvedba optičnega rezidenčnega 
omrežja, kjer se do posameznega gospodinjstva zgradi optič-
ni kabel, po katerem se prenašajo signali za HD (4K) TV, hitri 
dostop do interneta in telefonija. Optični kabel bo nadomestil 
bakreni TK kabel.
Po zakonu za izkop in graditev telekomunikacijskega omrežja 
(ZEKom-1) je potrebno za posege imeti sklenjeno služnostno 
pogodbo z lastnikom oz. upravljavcem zemljišča, kjer mora biti 
podpis notarsko overjen. Stroške overitve pogodbe krije Tele-
kom Slovenije.
Besedna zveza »graditev, postavitev in obratovanje elektron-
skega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastruktu-
re za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja« pomeni, 
da bo na zasebnih parcelah potekal izkop jarka v širini 30-50 

cm in globini 80 cm, v katerega se bodo položile zaščitne cevi 
PEDH fi 50, v katere se bo uvlekel optični kabel.
Služnostne pogodbe, ki jih pooblaščeni izvajalci Telekoma pos-
redujejo lastnikom v podpis, so tipske, enake za celo Slovenijo. 
Do sedaj nismo imeli z lastniki slabih izkušenj, pa tudi lastniki 
z nami ne, saj se povsod trudimo uskladiti naše potrebe z že-
ljami lastnikov.
Trenutno obstoječe omrežje na območju Vranskega je bakre-
no. Optično omrežje omogoča višje prenosne hitrosti in boljšo 
uporabniško izkušnjo.
Projekt GPON Vransko zajema torej samo fizične optične dos-
topovne povezave do uporabnikov. Nadgradnje brezžičnega 
omrežja ta projekt ne zajema, niti ne predvideva.
Obstoječe bazni postaji ob avtocesti (cestna baza DARS in pri 
bivši cestninski postaji) zadostujeta potrebam in postavitve 
novih baznih postaj trenutno nimamo v planu. Res pa imajo 
tudi drugi ponudniki storitev postavljene svoje bazne postaje 
na območju občine Vransko.
 
Lep pozdrav
 
Samo Vehovar, Telekom Slovenije

Zgodilo se je

Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o., je v mesecu septembru in oktobru pripravil v 12 občinah celjskega območja letos 
že drugo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Skupno je bilo v drugi letošnji akciji na varno spravljenih 19 ton ne-
varnih odpadkov, katere je oddalo 2000 uporabnikov. 

V občinah Spodnje Savinjske doline je 501 uporabnik zbral 6304 kg nevarnih odpadkov (lani 4918 kg). Med njimi so po teži pre-
vladovala odpadna motorna olja, nato jedilna olja in za njimi električna in elektronska oprema, skupina premazov, lepil, smol … 
                                                                                                                               
V občini Vransko je 12 občanov oddalo 110,5 kg odpadnega motornega olja, 68 kg jedilnega olja, 40 kg zavržene električne in 
elektronske opreme, ki vsebuje nevarne snovi, 36 kg premazov, lepil in smol, 32 kg ekranov in monitorjev …
                                                                  
T. Tavčar

Občani Vranskega oddali 345,5 kg nevarnih odpadkov
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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:
Lerga M. R.: Ko strast počaka
Lerga M. R.: Ko se prebudi ljubezen
Matsching. M.: Trema, takojšnja pomoč …
Javornik, M.: Papirnato cvetje
Hodnik, E. D.: Malo nora, malo zmešana
Remen, R. N.: Zgodbe ob kuhinjski mizi: zdravilne zgodbe
Kuhar, M.: Iskreno o družinskih odnosih
Pušenjak, M.: Zemlja, naše osnovno orodje

MLADINA:
Ben-Barak, I.: Aaa! V tebi je okostnjak!
Hanackova, P.: Živali in nevarnosti
Mastnak, T.: Alternativni  ukrep
Gough, J.: V ječo z malo nesrečo
Konc L., N.: Gremo mi v tri krasne
Lystad, M.: Luzerka
Deneux, X.: Čustva
Dolenc, M.: Kako dolg je čas
Russel R., R.: Zguba dnevnik, 6. del
Kinney, J.: Carska pustolovščina
Henkova, L.: Kako so bila zgrajena čudesa antičnega sveta

Občinska knjižnica Vransko

BREZ MASKE … BELO SE PERE NA DEVETDESET  z avtorico 
romana Bronjo Žakelj

V sklopu pogovorov BREZ MASKE … PreBrano in IzBrano 
v knjižnici … smo v Medobčinski splošni knjižnici Žalec 15. 
septembra 2020 gostili Bronjo Žakelj, avtorico knjige Belo se 
pere na devetdeset, prejemnico nagrade KRESNIK 2019. Z njo 
se je pogovarjala Jolanda Železnik.  
Od izida knjige sta minili že dve leti, pa je zanjo še vedno ve-
liko zanimanje, zato so v knjižnicah še dolge čakalne vrste. 
Bronji Žakelj življenje ne prizanaša. Veliko bolečin ji je že za-
dalo, a ima vsakokrat voljo in moč se dvigniti – kot ptič feni-
ks iz pepela. Njena zgodba, v kateri se prepletata žalost in 
humor, pritegne od prve do zadnje strani. Med branjem se 
marsikateremu bralcu, še zlasti pa bralki, oko pogosto orosi.
Pogovor je snemala Savinjska televizija, zato si ga je mogoče 
ogledati na programu omenjene televizije, posnetek pa je do-
stopen tudi na youtube in na spletni strani knjižnice.

MALI SAVINJČANI BEREMO 2020/21

V začetku jeseni začenjamo osmo sezono branja predšolskih 
otrok Mali Savinjčani beremo. Še vedno je projekt, ki ga enote 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec izvajamo z vrtci Spodnje 
Savinjske doline, namenjen otrokom, starim od štiri do šest 
let. Otroci bodo s starši izbirali iz raznovrstnega nabora knjig, 
ki jih vsebuje najnovejši katalog z naslovnicami in s kratkimi 
vsebinskimi oznakami. Dovolj bo branja za bližino, za učenje 
jezika, za čustva, odzive, pogovor. Navodila so podobna kot 
vsa leta doslej, najdete jih na internetni strani https://www.
zal.sik.si/mali-savinjcani-beremo-2020-21.
Letošnjo sezono branja izvajamo s finančno pomočjo EKSRP: 
Evropa investira v podeželje.
Veselimo se zaključnih prireditev naslednje leto, a pustimo 
času čas, da prežene meglice prek ravnice in prikliče sonce.

KNJIŽNE NOVOSTI
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. oktober 2020            Številka 98/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1.  ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za 
leto 2020 

2. LETNI NAČRT ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2020 

JAVNI RAZPISI 
 
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko v letu 2021 

4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v letu 2021 

5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
občine Vransko v letu 2021 

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2020 

JAVNA NAZNANILA 
 
7. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 11. redne seje občinskega sveta 
 
9. ZAPISNIK 7. dopisne seje občinskega sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2020 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 
79/09, 51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in dopolnitve RS, 14/13 – popr., 101/13 
in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 8. dopisni seji 
dne 20. 10. 2020 sprejel 
 

O D L O K  
o rebalansu proračuna Občine Vransko  

za leto 2020 
 
 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

 
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine 
Vransko,  št. 91/2019 z dne 20.12.2019) tako, da se glasi:  

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov 
 Rebalans 

proračuna 2020  
v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in 
storitve 
706 Drugi davki 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 

           3.077.213 
 

2.657.929 
2.327.324 
2.032.619                     

227.282 
65.423 

 
2.000 

 
330.605 
162.772 

 
3.200 

20.100 
500 
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714 Drugi nedavčni prihodki 
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz DP iz 
sredstev proračuna EU in drugih 
držav 
 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi pravnim in 
fiz. osebam, ki niso PU 
432 Investicijski transferi PU 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
 

144.033 
 

75.868 
0 
    

75.868   
                               
 

0 
                           0     

            
0 
 

343.416             
                343.416 

    
0     
      
                   
 

2.995.236 
1.108.497 

                273.172 
 

31.437 
 

757.898 
10.100 
35.890 

 
             1.166.821 

10.000 
622.452 

 
94.713 

 
439.656                 

 
640.403 

               640.403 
 
   

79.515 
42.185 

 
37.330 

 
                  81.977 

81.977 
 
 

 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2020 

v EUR 
IV. PREJETA VRAČILA                                                                                                   
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                                                                        

750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                                                                                         
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV                                    

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in 
drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti                                                                             
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                             
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2020 

v EUR 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                                                                                             
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

             194.012 
             194.012  
              80.900  

             
 313.161                       

             313.161 
             313.161 

 
              -37.171      

 
         
       

-119.149  
             
        

-81.977 
 
    
                 

38.034 
             
          
 

 
2. člen 

(proračunski skladi) 
 

 13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2020 
oblikuje v višini 30.890,16 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.890,16 EUR 
župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet. 
 
Proračunski rezervni sklad v letu 2020 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 232.781,12 EUR. 
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3. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 
V prvem odstavku 16.člena se znesek do višine 150.000 
EUR nadomesti z zneskom do višine 146.000 EUR. 

 
4. člen 

 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2020 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 
91/2019 z dne 20.12.2019) ostanejo nespremenjene. 
 

5. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 410/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 10. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
2. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2020 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/15)  in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13,  10/14 in 58/16),  in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
Objave Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je 
Občinski svet Občine Vransko na 8. dopisni seji dne 20. 10. 
2020 sprejel naslednji 

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

za leto 2020 

1. člen 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2020, ki zajema: 

 Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 
za leto 2020  (predlog za prodajo). 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

vrsta 
nepremičnine -
podatki o 
stavbi 

velikost  
stanovanja 
m² 

ocenjena 
vrednost  
nepremičnine 
v € 

1. Stavbno 
zemljišče in 
proizvodni 
oziroma 
skladiščni 
objekt  
Vransko 128 
(Inde) 

parc. št. 1420, 
k.o. Vransko 
(1012)  
(ID 6595854) 

del stavbe 1012 
-122 

410 m2 17.220,00 
EUR 
(postopek 
javne dražbe) 

37.352,00 
EUR 
(postopek 
javne dražbe) 

2. Stavbno 
zemljišče 
(del dvorišča 
pred Vransko 
128) 

parc. št. 785/4, 
k.o. Vransko 
(ID 2444120) 

505 m2 19.190,00 
EUR 
(postopek 
javne dražbe) 

 

2. člen 

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

Številka: 478/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 10. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 

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

3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
občini Vransko v letu 2021 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/2010 in 
Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) Občina 
Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v občini Vransko v letu 2021 
 
 
1. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov in projektov ljubiteljske kulture: 
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- literarna dejavnost, 
- likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna in folklorna dejavnost, 
- negovanje ljudskega izročila in nesnovne kulturne   
  dediščine. 
 
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja 
dejavnosti imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
 
- da imajo sedež v Občini Vransko, 
- da so vsaj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti  
  na področju kulture in s svojim dosedanjim delom izkazujejo    
  pričakovano kakovost, 
-  da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo  
   načrtovanih programov, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, 
- da delujejo na neprofitni osnovi, 
- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Vransko, 
- posamezni kulturni izvajalci, ki v predlaganem projektu  
  zagotavljajo ustrezno kakovost, morajo imeti stalno     
  bivališče v Občini Vransko. 
 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Sofinancirane bodo naslednje vsebine:  
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev   
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  oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,    
  ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske  
  kulturne dejavnosti,  
- kulturna izmenjava. 
 
3. Višina razpoložljivih sredstev 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je v Letnem 
programu kulture v Občini Vransko za leto 2021 namenjenih 
7000,00 evrov. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Javni razpis se objavi na oglasni deski in  na spletni strani 
občine ter v Občinskem informatorju. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/. 
 
V primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev 
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko, 
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po 
obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00 
ali elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si. 

5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2020. Vlagatelji pošljejo vloge 
priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 
59, 3305 Vransko. 
 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2021« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 
 
6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 
 
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo bo v ta namen 
imenoval župan. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za 
predložitev vlog. 
 
7. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije lahko dobite na  tel. št.: (03) 703 12 11 
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si. 
 
Številka: 4302-06/2020-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2020                             Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v letu 2021 

 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Odloka 
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 90/2019) in Letnega programa športa v Občini 
Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
97/2020) objavlja Občina Vransko 

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 

športa v Občini Vransko v letu 2021 

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

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v letu 2021.. 

Iz sredstev javnega razpisa se bodo 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. 

3. Razpoložljiva sredstva 

Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini 
Vransko je za leto 2021 na razpolago 38.869,43 EUR. 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in 
področij športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 imajo sedež v Občini Vransko; 

 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj 
eno leto pred dnevom objave javnega razpisa; 

 so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem 
v Občini Vransko (velja za zveze športnih društev); 

 programe in področja športa izvajajo pretežno na 
območju Občine Vransko in pretežno za prebivalce 
Občine Vransko; 

 imajo za programe in področja športa zagotovljene 
materialne, kadrovske in prostorske pogoje; 

 imajo za programe in področja športa izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in 
pričakovani stroški izvedbe; 

 imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna 
društva in zveze športnih društev) ter evidenco o 
udeležencih programov; 

 izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko, Letnim programom 
športa v Občini Vransko za leto 2021 in razpisno 
dokumentacijo. 

5. Poraba dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021. 
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6. 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 primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev 
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko, 
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po 
obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00 
ali elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si.  

7. Rok za oddajo in način oddaje vlog 

Vloge je potrebno oddati do 30. 11. 2020, priporočeno po 
pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis ŠPORT 2021« z navedbo naslova 
pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
priporočeno. 

8. Odpiranje in ocenjevanje vlog  

Odpiranje in ocenjevanje vlog bo 1. 12. 2020 izvedla 
komisija, ki jo bo v ta namen imenoval župan.  

Komisija bo ocenjevanje vlog izvedla na podlagi Pogojev in 
meril za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko za leto 2021, ki jih je 
Občinski svet Občine Vransko sprejel na 8. dopisni seji dne 
20. 10. 2020.   

9. Obveščanje o izidu javnega razpisa 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
15. 1. 2021. 

10. Dodatne informacije 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite 
na tel. št. 03 703 28 15 ali na elektronskem naslovu 
rudi.pusnik@vransko.si. 

Številka: 4302-08/2020                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2020                              Franc Sušnik, l. r. 
 

 

 
5. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
občine Vransko v letu 2021 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev 
na območju Občine Vransko (Uradni list RS, št. 14/10 in 
Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) razpisuje 
Občina Vransko 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in 

programov drugih društev na območju občine 
Vransko v letu 2021 

 
 
 

1. Predmet javnega razpisa  
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega 
programa socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, organizacij in zvez v letu 2021.  
 
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Vransko v 
Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2021 zagotovila  
sredstva v višini 8.450,00 evrov: 
 

A. podprogram 18049001 - programi veteranskih 
organizacij  500,00 evrov; 
 

B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih 
skupin 2.250,00 evrov;  
 

C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih 
ranljivih skupin 5.700,00 evrov, od tega: 
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.100,00 evrov, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.500,00 evrov, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 evrov. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A - društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo 
posebnim skupinam; 

B - društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe 
za občane Občine Vransko  

C1 - društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, 
ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok;  

C2 - 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 na njene občane;  

C3 - 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. 

3. V letu 2021 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- 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; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, 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 
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njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih  proračunskih 
postavk.   

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati 
naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s 
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na 
spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2019, potrjeno na ustreznem organu društva;  
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2021; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o 
številu članov društva, seznam članov z območja občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po 
posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu 
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer 
vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 
 
5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija - pogoj; 
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko 
oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da 
organizacija vključuje v program člane iz občine Vransko;  
- vključenost članov iz občine Vransko; 
- kakovost programov (množičnost vključevanja, sodelovanje 
z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). 

6. Objava javnega razpisa 

Javni razpis se objavi na oglasni deski in  na spletni strani 
občine ter v Občinskem informatorju. 
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 primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev 
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko, 
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po 
obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00 
ali elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si. 

 

7. Rok in način za oddajo vlog  
 
Rok za oddajo vlog je  30. 11. 2020. Vlagatelji pošljejo vloge 
priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 
59, 3305 Vransko. 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALA IN DRUGA DRUŠTVA 
2021« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
8. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 
 
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo v ta 
namen imenuje župan.  
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
9. Dodatne informacije  

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 12 11 
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si. 
 
Številka: 4302-07/2020-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2020                              Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v letu 2020 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da 
oddajo svojo vlogo za prijavo na  

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v letu 2020  

 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
(Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in 
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do 
višine 810,92 €. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 10. 2020 
v Uradnih objavah Občine Vransko št. 98/2020, na spletni 
strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski 
občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec:  PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 98/2020 – 30. 10. 2020 
 

7 | S t r a n  

 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora 
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na 
spletnem naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
- NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 

Rok za oddajo vloge  je 19. 11. 2020. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska 
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če 
vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni 
dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se 
vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna 
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se 
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je 
bila poslana prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega 
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo 
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda 
odločba o zavrnitvi. 

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh 
od dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki 
so na strani upravičenca, odločba o izboru upravičenca za 
posamezno lovišče preneha veljati. 

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: 4302-09/2020                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2020                              Franc Sušnik, l. r. 
 

 

 
7. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 

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

Občine Vransko za leto 2021 

 
Javnost obveščamo, da bo od 30. 10. 2020 do 30. 11. 2020 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2021, ki ga je Občinski 
svet Občine Vransko v prvem branju sprejel na 8. dopisni 
seji, ki je potekala od 16. do 20. 10. 2020. 

V času javne obravnave bo predlog odloka objavljen na 
spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/ 

Pripombe na predlog odloka lahko do 30. 11. 2020 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Javna obravnava Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2021«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Javna obravnava Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2021«. 

 
Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2020                            Franc Sušnik, l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 15. 9. 2020, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko, Vransko 134. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Brigita Gosak, Jože 
Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, Kristina Reberšek, 
Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak in Peter 
Reberšek  
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Adrijana Ferme 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: / 
-  mediji: Savinjska TV 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
prisotnih 8 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. Ob 8.05 sta se pridružila še dva 
svetnika. 
 
• Sprejem dnevnega reda 

- za predlagano 9. točko dnevnega reda (Vloga za 
izdajo soglasja k finančnemu načrtu OŠ Vransko-
Tabor za leto 2020) se predlaga uvrstitev nove 10. 
točke dnevnega reda, ki se glasi: 
10. Podaja mnenja o kandidatu za ravnatelja 
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec  

 
- dosedanja predlagana 10. točka dnevnega reda 

(Razno) postane 11. točka dnevnega reda. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 
       - 8 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 174 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno  novo točko kot sledi: 
10. Podaja mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene 
šole »Risto Savin« Žalec. 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem 
redu: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 175 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 16.6.2020 in 
zapisnika 6. dopisne seje, ki je potekala po elektronski 
pošti od ponedeljka, 27.7.2020 od 14. ure dalje, do srede, 
29.7.2020, do 14. ure 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Vransko - 2. obravnava in sprejem 
4. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Vransko 
5. Polletno poročilo Občine Vransko za leto 2020      
6. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 – 
obravnava in sprejem 
7. Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto  2021 
– obravnava in sprejem 
8. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2021– 
obravnava in sprejem 
9. Vloga za izdajo soglasja k finančnemu načrtu OŠ 
Vransko-Tabor za leto 2020 
10. Podaja mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene 
šole »Risto Savin« Žalec 
11. Razno 
 
Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 16.6.2020 in 
zapisnika 6. dopisne seje, ki je potekala po elektronski 
pošti od ponedeljka, 27.7.2020 od 14. ure dalje, do srede, 
29.7.2020, do 14. ure 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o potrditvi:  
a) zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko  
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 176 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 10. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala 
16.6.2020. 
 
in  
 
b) zapisnika 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 177 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 6. dopisne 
seje z dne 29.7.2020. 

 
 
Točka 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Rafael Novak 
 
- Povedal je, da je bil  s strani g. Kajbiča iz Ločice pri 

Vranskem opozorjen na problematiko propusta, ki se 
nahaja na cesti v Zahomce, nad stanovanjskimi objekti 
Kajbič, Bogataj in Hrastovec, saj naj bi ta ogrožal njihove 
stanovanjske objekte. Prosili so za ogled propusta in 
proučitev možnosti, da bi se ta propust prestavil. G. 

Kajbič je opozoril še na cev za meteorno vodo, ki poteka 
čez njegovo dvorišče pod cesto in se velikokrat zamaši. 

 
Župan je povedal, da je težava v tem , da je kanal v katerega 
poteka cev zasut. Obe zadevi se bo pregledalo  in proučilo. 
 
b) Breda Čvan 
 
- Vprašala je ali je možno jašek, ki se nahaja na cesti pri g. 

Janežiču pred nadvozom čez avtocesto zamenjati za 
večjega, saj se pri večjih nalivih jašek hitro zamaši. 
 

Župan je odgovoril, da je potrebno točno povedati za kateri 
jašek gre, v  kolikor se ta jašek nahaja na območju 
avtoceste, se brez Dars-a to ne da urediti. Težava je v tem, 
da so zadnja neurja spremljale nenormalne količine padavin. 
Ob takšni količini padavin pa so obcestni jaški težko 
funkcionalni. 

 
- Vprašala je ali je možno, da bi občina nabavila mulčer za  

obrezovanje obcestnega drevja, ki sega na ceste in tako 
ogroža promet. 

 
Župan je povedal, da je to dolžnost koncesionarja, ki pa ta 
dela tudi že redno opravlja. 

  
- Zahvalila se je za opravljeno čiščenje potoka Kisovec. 

 
Župan je povedal, da je se je s strani občine čiščenje potoka 
Kisovec naročilo zato, ker je občina tam obrežni lastnik. Kot 
je bilo že večkrat povedano je čiščenje vodotokov dolžnost 
obrežnih lastnikov. 
 
c) Nataša Juhart 
 
- Zanimalo jo je, če je že kaj novega v zvezi z izgradnjo 

prehoda za pešce v Brodeh in  če je na pokopališču 
Vransko pri prostoru za raztros pepela v bodoče v načrtu 
postavitev kakšne zaščitne  ograje, da bi se ta prostor 
zaščitil zaradi živali. 
 

Župan je povedal, da v zvezi z izgradnjo prehoda za pešce 
še ni nič novega, v zvezi z ureditvijo ograje pri prostoru za 
raztros pepela, pa je povedal, da je v naslednji fazi 
predvidena postavitev ograje in vrat na prehodu za pešce in 
na prehodu za sprevod, tako, da bo tako pokopališče malo 
bolj zaprto in tudi zaščiteno. 
 
d) Kristina Reberšek 
 
- Postavila je vprašanje v zvezi s postopkom pridobitve 

služnosti za izgradnjo optičnega omrežja na območju trga 
Vransko, ki ga izvaja Telekom. 

 
Župan je povedal, da je to vprašanje prejel tudi od Trškega 
odbora Vransko, vprašanje je že bilo posredovano izvajalcu 
del podjetju Telekom, d.d., zaenkrat še niso nič odgovorili. V 
bistvu gre pri tej zadevi za to, da Telekom odgovarja na 
potrebo občanov za izgradnjo optičnega omrežja, za kar pa 
je potrebno od lastnikov zemljišč po katerih bo potekala trasa 
položitve, pridobiti služnosti. 

 
- Vprašala je ali je vizija občine, da v primeru, da se v vrtcu 

Vransko pojavi problem prostorske stiske in tako potreba 
po širitvi, lahko zgodi, da bi bili prostori, ki jih ima 
Nogometni klub Vransko trenutno v uporabi, njim kot klubu 
odvzeti. 

 
Župan je povedal, da je za prostore, ki se nahajajo v zgradbi 
vrtca in jih trenutno uporablja nogometni klub, že izdano 
gradbeno dovoljenje in tako vse pripravljeno za 
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rekonstrukcijo teh prostorov v eno in pol igralnico, seveda v 
kolikor se bo pojavila potreba po širitvi vrtca. V tem primeru 
bo potrebno za delovanje nogometnega kluba poiskati druge 
prostore. Na razpolago so kar štirje veliki garderobni prostori 
v športni dvorani, ki bi se lahko uporabljali v ta namen. 
  
- Postavila je vprašanje glede postavitve ograje žive meje 

čisto ob cestišče, takrat se namreč pojavi problematika 
preglednosti cest. Zanimalo jo je ali v ima  v tem primeru 
občina ali kakšna druga služba pristojnost, da opozori 
občane, da naj ne postavljajo žive meje čisto na cestišče, 
saj s tem omejujejo preglednost v cestnem prometu.  
 

Župan je povedal, da je za to pristojen Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Celje. V primeru, da naš koncesionar 
za vzdrževanje cest, ugotovi nepreglednost zaradi zarstja ob 
cesti, opozori lastnika, da naj zarastje odstrani, če lastnik 
tega ne stori, zarastje odstrani koncesionar sam. 
 
e) Brigita Gosak 
 
- Povedala je, da so se prvi posredovalci, na sestanku ki 

so ga imeli v okviru PGD Prekopa-Stopnik-Čeplje na 
temo vzpostavitve telefonske aplikacije FIREAPP, 
pogovarjali oziroma predlagali, da bi se za potrebe prvih 
posredovalcev s strani občine nabavile torbe (ali pa vsaj 
sofinancirale), ki bi vsebovala vse potrebno za delo prvih 
posredovalce na terenu. 
 

Župan je povedal, da, ko se je pričeli teči dogovori v zvezi s 
prvimi posredovalci je bilo rečeno, da za tisti nivo 
posredovanja, ki ga naj bi ti opravljali, zadostuje že obvezna  
prva pomoč, ki se  nahaja v avtomobilu. Drugače pa imajo 
takšno opremo prve pomoči vsa gasilska društva in ekipa 
prve pomoči, ki deluje v okvir Rdečega križa v občini 
Vransko. 
 
f) Jože Matko 
 
- Zahvalil se je za obnovo ceste Brode-Tešova in 

sofinanciranje hišnega priključka do stanovanjskega 
objekta  Selo 1, ob enem pa je izrazil nezadovoljstvo 
občanov pri obnovi ceste Ropasija, živečih na območju 
»Planine«, ker se bo obnova zaključila pri stanovanjskih 
objektih Jeronim 16 in 17,  ne da bi se nadaljevala v 
smeri Planine. 
 

Župan je povedal, da izvajalec del trenutno prekinil z obnovo 
ceste Ropasija, saj se še vedno čaka na podpis pogodbe o 
sofinanciranju s strani države, drugače pa je potek obnove 
ceste skladen s potekom javen poti. 
 
g) Danilo Štante 
 
- Na predlog nekaterih občanov stanujočih v trgu Vransko je 
podal pobudo za zamenjavo prometnih znakov postavljenih v 
zvezi z novo prometno ureditvijo v trgu Vransko, ki naj bi bili 
premajhni in zato težko vidni. 

 
Župan je povedal, da člani Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu pri svojem zadnjem pregledu te prometne 
ureditve nepravilnosti niso ugotovili  Pobuda se bo Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ponovno 
posredovala. 
 
Točka 3 Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Vransko - 2. obravnava in 
sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  

Sledilo je glasovanje o Spremembah in dopolnitvah 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko v drugi 
obravnavi: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 178 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in 
dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine 
Vransko v predlaganem besedilu. 
 
 
Točka 4 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 179 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko v predlaganem besedilu. 
 
 
Točka 5 Polletno poročilo Občine Vransko za leto 2020 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo 
direktorici občinske uprave Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev. Po končani obrazložitvi je odprl 
razpravo v kateri je sodeloval Peter Reberšek. 
 
Sklep št. 180 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Polletnim 
poročilom Občine Vransko za leto 2020. 
 
 
Točka 6 Letni program kulture v Občini Vransko za leto 
2021 – obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa kulture v 
Občini Vransko za leto 2021: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 181 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program 
kulture v Občini Vransko za leto 2021 v predlaganem 
besedilu. 
 
 
Točka 7  Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto  2021 
– obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
sta sodelovala Rafael Novak in Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v 
občini Vransko za leto  2021: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 182 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 98/2020 – 30. 10. 2020 
 

10 | S t r a n  

 

društev v Občini Vransko za leto  2021 v predlaganem 
besedilu. 
 
Točka 8 Letni program športa v Občini Vransko za leto 
2021– obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa športa v 
Občini Vransko za leto 2021: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 183 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program 
športa v Občini Vransko za leto 2021 v predlaganem 
besedilu. 
 
 
Točka 9 Vloga za izdajo soglasja k finančnemu načrtu 
OŠ Vransko-Tabor za leto 2020 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Kristina Reberšek, Jože Matko, Peter 
Reberšek in Danilo Štante. 
Sledilo je glasovanje o vlogi za izdajo soglasja k finančnemu 
načrtu OŠ Vransko-Tabor za leto 2020: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 184 
Občinski svet Občine Vransko soglaša s finančnim in 
kadrovskim načrtom OŠ Vransko-Tabor za leto 2020. 
 
 
Točka 10 Podaja mnenja o kandidatu za ravnatelja 
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o podaji mnenja o kandidatu za 
ravnatelja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec: 
       - 10 glasov ZA 
       - 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 185 
Občinski svet Občine Vransko podaja pozitivno mnenje 
h kandidatu mag. Gorazdu Kozmosu za ravnatelja 
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec. 
 
 
Točka 11 Razno 
Kristina Reberšek je podala vprašanje, ali bi bilo v bodoče 
mogoče kaj ukreniti v zvezi z akustiko v dvorani kulturnega 
doma. 
Župan je povedal, da se je v zvezi akustiko že pred leti 
opravil pregled dvorane kulturnega doma. Takrat je bilo 
ugotovljeno, da je ta dvorana praktično studijska dvorana in 
naj ne bi bilo z akustiko nič narobe: Res pa je, da je bilo že 
veliko pritožb nastopajočih, sploh pevcev, da je program v tej 
dvorani zaradi slabe akustike, zelo težko izvajati. Trenutno 
za to težavo ni rešitve. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.05 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 15. 9. 2020 

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

 

9. Zapisnik 7. dopisne seje občinskega sveta 
 

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

 
7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od srede, 23. 9. 2020, od 17. 
ure dalje, do petka, 25. 9. 2020, do 12. 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. Podaja mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne 
šole Vransko-Tabor 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagan 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 186 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 7. dopisne seje:  

1. Podaja mnenja o kandidatki za ravnateljico 
Osnovne šole Vransko-Tabor 

 
Ad1:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje o 
prijavljeni kandidatki za razpisano delovno mesto 
ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Vransko-Tabor.«  
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 187 
Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje o 
prijavljeni kandidatki za razpisano delovno mesto 
ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Vransko-Tabor. 
Občina Vransko redno spremlja delovanje obeh enot 
Osnovne šole Vransko-Tabor. Poznani so nam 
prepoznavnost zavoda, kakovost vzgojno-izobraževalnega 
dela ter dosežki učencev.   Obdobje petnajstih letih 
ravnateljevanja Majde Pikl lahko opišemo kot obdobje 
strpnega in konstruktivnega sodelovanja. Poleg 
profesionalnega dela Majda Pikl kot domačinka zelo dobro 
pozna tudi društveni utrip kraja in se vanj aktivno vključuje. 
 
Dopisna seja je bila zaključena 25. 9. 2020, ob 12. uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 25. 9. 2020 

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

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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V četrtek, 8. 10. 2020, smo se  v okviru projekta OBJEM in na-
cionalnega meseca skupnega branja zbrali v šolski knjižnici na 
bralnem popoldnevu ob književnem delu Sebastijana Preglja z 
naslovom Deček Brin na domačem kolišču. 
Pri pouku smo v okviru dolgega branja skupaj z učenci prebrali 
omenjeno knjigo, saj je knjiga tudi izbrano besedilo za Cankar-
jevo tekmovanje. Sama vsebina je otroke in učiteljice nadvse 
navdušila, zato smo se odločili, da se družimo še na bralnem 
popoldnevu. 

Deček Brin nas je odpeljal več kot 5000 let nazaj v zgodovino 
in na spoznavanje obdobja prazgodovine, natančneje obdobja 
kolišč. Ostanke kolišč najdemo tudi v Sloveniji. 
Na dogodku je svoje izkušnje ob knjigi delilo z nama 16 učen-
cev 4. in 5. razredov matične šole, ki jih zanimata literatura in 
spoznavanje preteklosti. Dogodek je bil razdeljen na tri dele, 
v prvem smo debatirali o vsebini knjige in razmišljali o življe-
nju dečka Brina. V drugem delu smo odkrili in pridobili znanje 
o prazgodovini. Spoznavali smo odkritje najstarejšega kolesa 
na svetu, pogovarjali smo se o drevakih, koliščih in spoznavali 
človeško ribico. Na vsaki postaji so nas čakali naloge in geslo, 
s pomočjo katerega smo prejeli mali paketek.
Vsebina paketka nam je prišla še kako prav pri izdelavi stripa v 
tretjem delu delavnice. 
Čisto na koncu je sledil zaključek, na katerem smo se vsi stri-
njali, da smo preživeli zanimivo, poučno in zabavno popoldne.
 
Mentorici: Maja Praprotnik in Polona Vodičar

Vranin glas

Bralno popoldne z dečkom Brinom

Lonček dobrot

Kuhanje in vrtnarjenje sta v okviru razširjenega programa 
osnovne šole zopet v polnem zagonu. Kljub časom, ko ne 
moremo skupaj kuhati in se v največji meri držimo vseh pra-
vil, smo vrtnarili na šolskem vrtu. Pobrali smo zelenjavo, ko-

likor so nam je pustili polži, ki so bili to poletje res neumorni. 
Kar takoj smo se osvežili s češnjevim paradižnikom. Pridelali 
smo še precej kolerabe, peteršilja in blitve. Vse skupaj bodo 
porabile naše kuharice in obogatile kakšno juho. Pregledali 
smo vse rastline in ugotovili, da so redkvica, solata in čebu-
la odlično semenili. Seme smo pobrali, ga shranili, nekaj za 
šolo nekaj pa seveda za domov. Pa vendar radi kuhamo, je 
bila skupna ugotovitev. Tokrat smo uporabili domišljijo in si 
zamislili, kaj bi jedli, če bi našli čisto poseben lonček. Skuhal 
bi nam bučno juho, pomfri, pico, svaljke, čokoladno torto ... 
Največkrat pa vaflje. Lončke smo si narisali in z njimi okrasili 
šolsko jedilnico. Naučili pa smo se tudi pesmico Anje Štefan 
LONČEK NA PIKE, gre pa takole:
»Dolgo že iščem
lonček na pike,
tak, ki ti skuha vse, kar želiš.
Malo potrkaš,
malo pomešaš,
rečeš - in vse, kar izrečeš, dobiš.
Če bi kdo srečal lonček na pike,
najprej naj sam se naužije dobrot.
Potlej pa res -
zelo bom hvaležna,
če mu do mene pokažete pot.«
 
Mentorici: Maja Jerman in Nataša Pečovnik
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Vranin glas

Le zakaj bi čakali do maja ali junija na končno ekskurzijo, če 
se lahko na izlet odpravimo že oktobra? V teh negotovih časih 
smo se razredničarke drugih razredov OŠ Vransko-Tabor 
odločile, da obiščemo Kekčevo deželo v Kranjski Gori. 
Toplo smo se oblekli in primerno obuli, napolnili nahrbtnike 
z malico in se z velikimi pričakovanji odpeljali proti Gorenjski. 
Med vožnjo smo prepevali pesmi o Kekcu, občudovali visoke 
gore, slapove, smučišča, pašnike, reke in se dogovarjali, kako 
bomo odgnali strašnega Bedanca. Po malici pri čudovitem 
jezeru Jasna smo se z Bedanc Busom odpeljali po skrivni poti v 
Kekčevo deželo. Že takoj na začetku smo iz Bedančevega doma 
rešili Mojco, nato smo s skovikanjem odgnali Bedanca, prijazni 
Brincelj pa nam je pokazal svojo hiško in nam dovolil, da se 
spustimo po toboganu. Pridružil se nam je še navihani Kekec 
in nas skozi rov popeljal do svoje hiše, kjer so učenci izvedeli 
za skrivnost, katere učiteljice še danes ne poznamo. Mogoče jo 
bodo izdali vam, če jih povprašate. Kdo ve? Na koncu smo se 
sprehodili še skozi Pehtin laboratorij in si ogledali njeno zbirko 
čajev in zdravil. Skuhala nam je čaj in nam postregla s piškoti. 
Na koncu smo veselo zapeli in Kekčevi deželi ter »življenju v 
starih časih« pomahali v slovo. 
Izlet smo zaključili z ogledom snežnega tunela za tek na smučeh 
v Planici, vzponom na največjo letalnico na svetu (vendar ne 
čisto do vrha) in sladkarijami iz otroških nahrbtnikov. Teh je 
bilo toliko, da je bilo na poti domov vzdušje na avtobusu kar 

precej živahno. Otroci so se imeli na izletu vsekakor zelo lepo, 
čeprav je Bedanec nekaterim od njih nagnal strah v kosti. 
Seveda so Bedanca ugnali v kozji rog in tako nikomur ne bo 
treba čez zimo gristi nohtov na nogah in mu kuhati svinjske 
juhe. Ju ju juhuhuuuuu!

Učiteljice drugih razredov

V petek, 9. oktobra 2020, smo imeli učenci 1., 2. in 3. razreda 
kulturni dan. Odšli smo v Ljubljano. Ko smo se pripeljali z 
avtobusom, smo šli v lutkovno gledališče. Ogledali smo si 
predstavo Sapramiška. Trajala je približno eno uro. Ko je bilo 
predstave konec, smo odšli iz gledališča in pojedli malico. 
Potem smo si ogledali tržnico in šli čez Mesarski most. Nekaj 
časa smo hodili in prišli smo do Prešernovega trga. Opazili smo 
tudi Tromostovje. Čez nekaj minut smo prišli do Šuštarskega 
mostu. Šli smo do Starega trga. Opazili smo veliko trgovin. Na 
koncu smo videli Akademijo za glasbo. Ura je bila že skoraj 
11.00. Na poti do avtobusa smo videli gospoda in gospo, ki sta 
imela nanduja. Tudi učenci prvega razreda so se sprehodili po 
Ljubljani. Drugošolci pa so odšli na Ljubljanski grad in uživali v 
razgledu na mesto ter spoznavali življenje nekoč. Ko smo prišli 
do avtobusa, smo se odpeljali nazaj v šolo. Najbolj všeč mi je 
bila predstava.

Lukas Rovšnik, 3. b

Drugošolci na obisku pri Kekcu

Kulturni dan v Ljubljani
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Mladi čebelarji obiskali planšarijo Lipovec

Množični tek otrok 2020

Na Osnovni šoli Vransko-Tabor že nekaj let poteka čebelar-
ska dejavnost in v letošnjem šolskem letu se je k njej prijavi-
lo več kot 40 učencev. Z mentorjem Ludvikom Krajncem sva 
mlade čebelarje v septembru povabila na izlet na planšarijo 
Lipovec. Po pouku smo se s kombijem odpeljali proti Troja-
nam in nato na planšarijo. Kljub muhastemu vremenu smo si 
lahko ogledali njihov čudovit »Brancetov« čebelnjak, panja 
v sodu in v deblu, medovita drevesa, številne domače živa-
li ter mogočno lipo na dvorišču, po kateri se planšarija tudi 
imenuje. Gospodar Vid Pirš in njegova gospa sta nas prijazno 
sprejela ob topli peči in pogostila z domačim čajem in suhimi 
hruškami. Prav tako sta vsem otrokom podarila razglednico 
planšarije, katero bomo v šoli napisali in poslali domov. Med 
ogledom smo se pogovorili še o kuhanju oglja, ki se dogaja 
vsako leto v mesecu avgustu, ter o rokovnjačih, ki so bili leta 
nazaj dejavni v tistih krajih. Najlepša hvala gostiteljema, da 
sta sprejela mlade čebelarje in vsem nam omogočila čudo-
vito izkušnjo. 
 
Zapisala mentorica Nataša Pečovnik.

Letos smo se v Vrtcu Vransko na povabilo atletske zveze že drugič udeležili množičnega teka otrok. Tek je potekal v sredo, 
23. 9. 2020, ko beležimo dan slovenskega športa. Kljub napovedi slabega vremena in manjšemu številu otrok v vrtcu smo 
tek uspešno izvedli in prav vsaka skupina si je pritekla priznanje. Po priporočilih NIJZ je tekla vsaka skupina posebej, skup-
no pa se je teka udeležilo 67 otrok in 11 strokovnih delavk. Veselimo se že udeležbe v prihodnjem letu in upamo, da bomo 
lahko tekli vsi skupaj, da bo tek res množičen. 

Olga Blatnik, Mateja Remic

Vranin glas
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Program Ekošola podelil nagrado mladima poročevalkama

Tudi z malimi koraki se daleč pride

Učenci naše šole so zopet pripravili enega najboljših prispev-
kov za Mlade poročevalce za okolje za šolsko leto 2019/2020 
v okviru programa Ekošola.
Tokrat so bile PTICE tema celostnega naravoslovnega eko-
dne. Učenci ste dejavnosti v lanskem šolskem letu izvedli 
preko spletnih učilnic na daljavo. Iskreno čestitamo Nadji 
Žuna in Niki Homšak Godler, ki sta pripravili video prispevek 
z naslovom Ekodan: Ptice. Prav tako pohvale njuni mentorici 
Maji Laznik. Posnetek si lahko ogledate na spletni strani naše 
šole. Mladi novinarki bosta prejeli nagrado, ki jo podeljuje 
program Ekošola. 
Še enkrat čestitke in hkrati povabilo vsem učencem, da tudi 
v tem šolskem letu aktivno sodelujete v dejavnostih Ekošole.
 
Zapisala ekokoordinatorica Nataša Pečovnik.

Uvajalni mesec september je že za nami. Otroci vrtca poleg 
bližnje okolice vrtca začenjamo spoznavati že malo širše oko-
lje in kaj nam ponuja naš kraj. Tako se tudi mi, (skoraj) naj-
mlajši v vrtcu, že podajamo na daljše sprehode. Za pomoč 
nam je seveda vrvica, da je naša kolona vsaj malo ravna in 
smo varni v prometu.
Na prvi daljši sprehod, cicipohod, smo se odpravili proti Pod-
gradu. 
Pot nas je najprej vodila po makadamski poti, kjer po navadi 
tekamo in skačemo po lužah. Cilj našega pohoda pa tokrat 
niso bile luže, ampak želja po opazovanju domačih živali na 

bližnjem pašniku. Pot se je res izplačala, saj so nas ob poti 
pričakale krave, videli pa smo tudi ovce in kokoši. Radovedno 
smo opazovali živali, tudi one so si z zanimanjem ogledovale 
nas.
Hojo nazaj do vrtca smo nadaljevali po cesti in se tako na-
vajali na varno hojo. Če mislite, da nas je hoja utrudila, se 
motite, naslednjič gremo še dlje.
 
Otroci oddelka 2-3 let z Nado in Majo

Vranin glas
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Iz življenja društev

V letu, ki ga zaznamuje epidemija novega koronaviursa SAR-
S-CoV-2, je okrnjeno tudi izvajanje načrtovanih društvenih 
aktivnosti. Razglasitev epidemije je najprej prekinila že skli-
cani redni letni zbor članov društva, zatem so odpadli šte-
vilni napovedani planinski izleti, ne pa vsi. Tradicionalnemu 
kolesarjenju in pohodu na Čreto je avgusta sledil izlet na 
Bohor, septembra pa v Tolmin. Na slednjem nas je najprej s 
svojo arhitekturo navdušila secesijska cerkev sv. Duha v Ja-
vorci, ki nosi znak evropske dediščine. Posvečena je padlim 
avstroogrskim vojakom na območju tolminskega odseka so-
ške fronte, obenem pa ostaja simbol složnosti in miru, kar že 
od vsega začetka jasno izraža napis na zvoniku: PAX - MIR. V 
nadaljevanju smo se sprehodili po označeni krožni poti skozi 
divja korita Tolminke in Zadlaščice, ki se med seboj zlijeta v 
edino sotočje v koritih na ozemlju Slovenije. Na poti domov 

je sledil še postanek v Podkraju nad Vipavsko dolino, kjer so 
nas prijazno sprejeli in pogostili prijatelji iz PD Križna gora.
PD Vransko

Vrani se v novo, precej posebno košarkarsko sezono, podaja-
jo s kadrovsko okrepitvijo na trenerski klopi. Vodenje moštva 
U15 bo namreč prevzel Samo Udrih, nekdanji slovenski ko-
šarkarski reprezentant, dvakratni udeleženec evropskega in 
enkratni udeleženec svetovnega košarkarskega prvenstva. S 
svojimi bogatimi košarkarskimi izkušnjami bo Vranom poma-
gal pri uresničevanju dolgoročne strategije - postati najboljši 
regijski center za mlade košarkarje.

Udrih je z Vrani sodeloval že v preteklih sezonah, ko je v Šem-
petru vodil svojo košarkarsko šolo, zdaj pa je svoje sodelova-
nje še okrepil in se bo na trenerski klopi pridružil Lucu in Žanu 
Ocvirku ter Bojanu Sušinu.
»Vesel sem, da postajam del ekipe, ki je na Vranskem vzposta-
vila res kakovostno okolje za gradnjo mladih igralcev,« pravi 
Samo Udrih, ki je svoj trenerski krst doživel na eni od prvih 
domačih tekem moštva U15. Na njej so mladi Vrani suvere-
no premagali ekipo Volki iz Slovenj Gradca, zdaj pa bo z mo-
štvom naskakoval prvo mesto v skupini ter napredovanje v 1. 
SKL ob koncu prvega dela ligaškega tekmovanja. »Ekipa ima 
potencial. Čaka nas še veliko dela, a fantom ne manjka ne 

motivacije ne znanja, ki so ga v letih dela dobili od res izje-
mnih trenerjev, ki jih klub ima,” je še dodal.
»Več kot deset let na Vranskem dokazujemo, da znamo delati 
z mladimi,“ je ob napovedi sodelovanja z Udrihom poudaril 
predsednik kluba Luc Ocvirk. »Naše mlade selekcije so veno-
mer v samem tekmovalnem vrhu v državi, težave pa imamo, 
kako mlade zadržati v košarki, tudi ko enkrat vstopijo v sre-
dnjo šolo in se tudi zaradi šolskih obveznosti v drugih krajih 
po Sloveniji oddaljijo od Vranskega. S košarkarjem, ki je igral 
v Ciboni, Olimpiji, Hapoelu in treniral moštvo prve slovenske 
lige, smo podporo tem košarkarjem postavili na povsem novo 
raven. Prepričan sem, da bomo v prihodnjih letih tudi v sta-
rejših selekcijah pokazali kakovosten preskok,“ je še dodal.
Zaradi omejitev, povezanih s pandemijo koronavirusa, Vrani 
tekme letos igrajo pred praznimi tribunami, so pa že lani kot 
eno prvih moštev v državi pričeli s spletnimi prenosi pred-
vsem domačih tekem. Na njihovem Facebook profilu so tako 
na voljo neposredni prenosi in posnetki prav vseh domačih in 
tudi nekaterih gostujočih tekem.

Denis Oštir

Planinsko društvo Vransko

Vranom se kot trener pridružuje nekdanji vrhunski košarkar 
Samo Udrih
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V soboto, 26. 9. 2020, je v Žalcu v izvedbi Atletsko tekaškega 
društva Savinjčan potekal že tretji Juriš na Hmezad – prire-
ditev, kjer udeleženci tečejo s petkilogramskim nahrbtnikom 
hmelja na vrh najvišje stavbe v Savinjski dolini. Letos pa je ATD 
Savinjčan prvič organiziral tudi ekipno in posamično tekmo-
vanje za gasilce, ki so se morali v kompletni gasilski opremi, 
vključno z izolirnim dihalnim aparatom, podati po stopnicah 
na vrh Hmezadove stavbe. Udeleženci so morali premagati 265 
stopnic, razporejenih v petnajst nadstropij, prav vsi pa so bili 
dodatno obteženi.
Dogodka so se udeležili tudi trije naši gasilci Aleks, Mitja in 
Robi, ki so se odlično izkazali ter še enkrat potrdili, da so ga-
silci v vranski občini odlično fizično pripravljeni, predvsem za 
takrat, ko je to res potrebno.
Robert Novak

Kljub temu da bo mesec požarne varnos-
ti kmalu mimo, v našem društvu ne spi-
mo, ampak mirno snujemo plane za nas-
lednje mesece. Zato v začetku meseca 
novembra organiziramo pregled gasilnih 
aparatov. 
Vsem je dobro znano, da so pravne ose-
be zakonsko zavezane, da imajo  gasilni-
ke vseskozi servisirane ter pripravljene 
za uporabo.
Večja težava je navadno pri fizičnih ose-
bah. Največkrat se rado zgodi, da gasil-
nik kupimo, namestimo nekam na steno 
ter potem pozabimo nanj, dokler ga ne 
potrebujemo. Takrat upamo, da bo ga-
silnik deloval.

Ker nihče ne želi, da bi gasilni aparat za-
tajil, takrat ko ga najbolj potrebujemo, 
vas vabimo na ta naš dogodek, ki bo v 
soboto, 7. 11. 2020, ob 10. uri. Poleg ser-
visiranja bo možno nabaviti tudi nov ga-
silni aparat.
 
Če ste takrat zasedeni, lahko gasilnik(e) 
prinesete v gasilski dom v Prekopi že dan 
prej, in sicer v petek, 6. 11. 2020, ob 19. 
uri.
 
Na pomoč!
 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

V Zdravstveni postaji Vransko poteka cepljenje proti se-
zonski gripi. Cepljenje je za občane brezplačno oziroma je 
plačnik pri vseh osebah, ki imajo urejeno osnovno zdra-
vstveno zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). 

Cepljenje bo potekalo v Ambulanti 3, in sicer od ponedeljka do 
petka od 10.30 do 14.00.
ZA CEPLJENJE SE JE POTREBNO OBVEZNO TELEFONSKO NA-
ROČITI PRI SVOJEM OSEBNEM ZDRAVNIKU.
NA CEPLJENJE LAHKO PRIHAJAJO IZKLJUČNO ZDRAVI LJUD-
JE, V SMISLU, DA NIMAJO SIMPTOMOV INFEKCIJE ZGORNJIH 
DIHAL ALI BOLEZENSKIH ZNAKOV, KI BI JIH LAHKO PRIPISALI 
OKUŽBI S COVID-19, ALI DRUGIH AKUTNIH VIRUSNIH OBOLENJ.

Občinska uprava

Prekopski gasilci med najhitrejšimi na Hmezadovi stavbi

Pregled gasilnikov - PGD Prekopa

Cepljenje proti sezonski gripi letos brezplačno
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V minulem tednu so v 35 občinah celjske zdravstvene regije 
prejeli 10-letno poročilo o Programu Svit, v katerem so za 
regijo in vsako občino posebej prikazani doseženi rezultati 
iz obdobja 2010-2019. Na Območni enoti Celje Nacional-
nega inštituta za javno zdravje, kjer so poročilo pripravili, 
želijo občine informirati o uspešnosti programa in v lokalni 
skupnosti spodbuditi k novim aktivnostim za povečanje od-
zivnosti. Občine na Celjskem se med seboj v doseženih re-
zultatih precej razlikujejo, v povprečju pa se v Program Svit 
v tej zdravstveni regiji vključi 64,7 odstotka vabljenih po-
sameznikov. Dolgoročni cilj je najmanj 70-odstotna odziv-
nost vabljenih v program, tako pri moških kot pri ženskah, 
v regiji in v vseh občinah. 70-odstotna odzivnost je že sedaj 
presežena v petih občinah na Celjskem.

Učinkovitost državnega presejalnega Programa Svit sprem-
ljamo z dolgoročnimi kazalniki bremena bolezni, predvsem z 
zmanjšanjem pojavnosti (incidence) raka debelega črevesa in 
danke ter z nižjo umrljivostjo zaradi te vrste raka. Za te učinke 
je potrebno, da se v program presejanja vključi čim večji delež 
ciljne populacije. Program organizirano deluje od leta 2009 in 
je namenjen odraslim od 50. do 74. leta starosti, ki so v pro-
gram vabljeni vsaki dve leti. »V desetih letih smo v zdravstve-
ni regiji Celje s pomočjo Programa Svit pri 368 osebah odkrili 
raka na debelem črevesu in danki, in to večinoma v začetnem 
stadiju bolezni, ko dodatno onkološko zdravljenje ni bilo po- 
trebno. Poleg tega so pri kolonoskopijah 3372 osebam odkrili 
napredovale adenome (polipe), jih odstranili in s tem pri teh 
osebah preprečili, da bi se rakava bolezen morebiti razvila,« je 
povedala prim. Nuša Konec Juričič, specialistka socialne me-
dicine in javnega zdravja, vodja skupine za nenalezljive bolezni 
na Območni enoti Celje NIJZ. Odzivnost vabljenih v Program 
Svit v zdravstveni regiji Celje je bila v desetletnem obdobju 
skoraj enaka kot v povprečju v Sloveniji in je v letu 2019 znaša-
la 64,7 odstotka (v desetletju se je povečevala iz leta v leto). 
Kljub razmeroma dobri odzivnosti v regiji bodo aktivnosti še 
naprej usmerjene k motiviranju vseh vabljenih, ki imajo mo-
rebitne zadržke glede sodelovanja, še zlasti moških. Še vedno 
namreč ostaja precejšnja razlika v odzivnosti med moškimi in 
ženskami (ženske so za približno 10 odstotkov odzivnejše kot 
moški).  Na Območni enoti NIJZ si želijo, da bi se v regiji in vseh 
občinah približali dolgoročnemu cilju vsaj 70-odstotne odziv-
nosti. Najvišjo odzivnost v zdravstveni regiji Celje je v letu 2019 
dosegla občina Gornji Grad (74,2), najnižjo pa Bistrica ob Sotli 
(52). V letu 2019 je uspelo preseči prag 70-odstotne odzivnosti 
petim izmed 35 občin znotraj regije. Te so Gornji Grad, Polzela, 
Tabor, Vransko in Braslovče. 

 Slika: Odzivnost v Program Svit po občinah zdravstvene regije Celje, 2019

 »Z zadovoljstvom ugotavljamo, da v večini občin zdravstvene 
regije Celje od leta 2010 beležimo upad števila novih prime-
rov raka debelega črevesa in danke, kar je med drugim plod 
uspešnega delovanja Programa Svit na tem območju. Spodbu-
den je tudi trend upadanja stopnje umrljivosti, povezane s tem 
rakom. Redno sodelovanje v programu je bistveno, saj spre-
membe, ki nastanejo na sluznici črevesa in se kasneje lahko 
razvijejo v bolezen, ne krvavijo vedno. Prav z rednim sodelova-
njem vsaki dve leti lahko razvoj morebitne bolezni preprečimo 
ali jo odkrijemo dovolj zgodaj, ko je zdravljenje lahko uspešnej-
še,« je opozorila Tatjana Škornik Tovornik, regijska koordina-
torica preventivnega Programa Svit. Torej ko prejmete vabilo iz 
Programa Svit, se je nanj smiselno odzvati. 
Nosilec Programa Svit je Nacionalni inštitut za javno zdravje, v 
izvajanje pa so vključeni številni zdravstveni delavci, med njimi 
družinski zdravniki, kolonoskopisti in patologi ter patronažne 
sestre. V zdravstveni regiji Celje je v izvajanje progama vključe-
nih 11 zdravstvenih domov z zdravstvenimi postajami, zasebne 
ambulante družinske medicine in zasebne izvajalke patronaž-
nega varstva. Kolonoskopije v okviru programa v regiji izvaja 
6 kolonoskopskih centrov. Posebno vlogo imajo promotorji in 
Svitovi ambasadorji – prostovoljci, ki jih je trenutno na Celj-
skem sedem. V obdobju desetih let so na Območni enoti Celje 
NIJZ v sodelovanju s koordinatorkami iz zdravstvenih domov 
v regiji Celje izvedli 182 večjih preventivno-izobraževalnih do-
godkov, na katerih so kot pripomoček uporabili napihljivi mo-
del debelega črevesa, pri tem pa ljudi spodbujali k vključeva-
nju v program in jim svetovali glede njihovih vprašanj o zdravju.
 
Dodatne informacije:

Prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne me-
dicine in javnega zdravja, vodja področja za nenalezljive bolez-
ni, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, T: 03 42 51 202, E: 
nusa.konec-juricic@nijz.si

Tatjana Škornik Tovornik, dipl. san. inž., regijska koordina-
torica preventivnega Programa Svit, Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje, T: 03 42 
51 141, E: tatjana.skornik-tovornik@nijz.si

Anja Strmšek, dr. med., soavtorica Poročila o delovanju Pro-
grama Svit v zdravstveni regiji Celje v obdobju od 2010 do 2019, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, 
Ipavčeva 18, Celje, T: 03 42 51 190, E: anja.strmsek@nijz.si
  
Služba za komuniciranje, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, 
Telefon: 01 2441 494, 01 2441 572
pr@nijz.si, www.nijz.si, Podatkovni portal NIJZ

10-letni rezultati Programa Svit na Celjskem 
V 35 občinah beležimo dobro odzivnost v program 
Spodbudno je upadanje novih primerov raka debelega črevesa in danke

Ne spreglejte
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Antioksidanti pomagajo zavirati razvoj nekaterih obolenj, 
zmanjšujejo tveganje za razvoj rakavih obolenj, ateroskle-
roze, bolezni srca in ožilja, raznih vnetij in artritisa. Izbolj-
šajo delovanje imunskega sistema in preventivno delujejo 
pred procesi staranja. Redno uživanje rastlinskih antioksi-
dantov zmanjšuje možnost za oksidativne poškodbe celic 
in s tem za nastanek nekaterih bolezni. Čebelji pridelki so 
pomemben vir antioksidantov.
 
Zakaj so pomembni antioksidanti v čebeljih pridelkih?
Cvetni prah vsebuje fenolne spojine, v največji meri flavono-
ide, ki lahko delujejo kot antioksidanti in so specifični za po-
samezno rastlinsko vrsto. Študije o antioksidativni učinkovi-
tosti cvetnega prahu kažejo na visoko sposobnost »lovljenja« 
prostih radikalov. Pomembno je, da uživamo lokalno pridelan 
in čimbolj svež cvetni prah, saj sušenje in dolgotrajno skladi-
ščenje vplivata na zmanjšanje njegove antioksidativne učinko-
vitosti. Cvetni prah je primerno dopolnilo vsakdanji prehrani, 
zaradi nizke energijske vrednosti pa ga lahko uživajo tudi slad-
korni bolniki. Uživamo ga lahko samostojno ali v kombinaciji z 
ostalimi živili.
Propolis vsebuje veliko flavonoidov, ki prispevajo največ k 
njegovi antioksidativni učinkovitosti. Vsebnost flavonoidov v 
propolisu je odvisna od rastlinja, kjer so čebele nabrale smo-
le in od časovnega obdobja nabiranja. Propolis se uporablja v 
zrncih ali v prahu in kot sestavina v številnih izdelkih. Najbolj 
poznan je propolis v alkoholni ali vodni raztopini. Kot sestavi-
no pa ga dodajajo bombonom, različnim kremam, šamponom, 
zobnim kremam … Uporablja se tudi v kombinaciji z ostalimi 
čebeljimi pridelki. Z njim si pomagamo pri odpravljanju raznih 
tegob. Uporablja se tudi pri pridelovanju hrane za uničevanje 
rastlinskih zajedavcev. 
 
V vsakdanji prehrani lahko med, kot naravno živilo, služi kot 
dodaten vir antioksidantov, čeprav ne more nadomestiti sad-
ja in zelenjave, ki ju zaužijemo znatno več. Zaradi bogate hra-
nilne sestave je dobro nadomestilo za sladkor. Svež med ima 
podobno antioksidativno učinkovitost kot nekatero sadje in 

zelenjava. Vsebnost teh sestavin variira glede na botanično 
in geografsko poreklo medu. Od slovenskih vrst medu imajo 
najvišjo antioksidativno učinkovitost hojeve vrste medu, sledi-
jo smrekove, gozdne, kostanjeve, cvetlične, lipove in nazadnje 
akacijeve. 
 
Kupujmo kakovosten med! 
Pri nakupu medu bodimo pozorni na poreklo in dodatne označ-
be kakovosti, kot so zaščitena geografska označba, zaščitena 
označba porekla, ekološka pridelava, ki predstavljajo dodatno 
jamstvo, da se kakovost in način pridelave takšnega medu re-
dno spremljata.
Kaj pridobimo z nakupom medu višje kakovosti?
• Kontrolirano kakovost,
• znano poreklo,
• zagotovljeno sledljivost.
Prepoznamo ga po evropskih zaščitnih oznakah na nalepki 
ali prelepki izdelka.
Tudi matični mleček vsebuje antioksidante. Matični mleček 
uživamo dnevno v dveh obrokih, zjutraj in zvečer pred jedjo. Za 
odrasle je dnevna količina 250–300 mg.  Naravni matični mle-
ček vstavimo pod jezik, dražeje in tablete pa lahko pogoltne-
mo. Uživamo ga 1–2 meseca. Uživanje lahko večkrat ponovimo.

V prihajajočih zimskih dneh naj bodo tudi čebelji pridelki 
nepogrešljiva živila na vaši jedilni mizi. 

Po njih povprašajte pri slovenskih čebelarjih.
Izkoristimo prednost bogatega znanja slovenskih čebelar-

jev in čebelje pridelke kupujmo direktno 
pri lokalnih čebelarjih.

 
»S čebeljimi pridelki do večje odpornosti in boljšega imunske-

ga sistema«
 
Obiščite spletno stran Čebelarske zveze Slovenije:
www.czs.si, www.okusi-med.si.
Ponudnike slovenskih čebeljih pridelkov najdete na: 
http://www.slovenskimed.si/Si/.

Tudi čebelji pridelki so pomemben vir antioksidantov
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Zadnje čase so mediji in družbena omrežja ponovno polni 
novic o problematiki navideznih prijav stalnih in začasnih 
prebivališč, zlasti tujcev. V ospredju so večinoma ugotovitve 
Upravne enote Maribor. Gre za problematiko neresničnih, 
neobstoječih, lažnih ali t. i. fiktivnih prijav, kar je samo po 
sebi nezakonito početje. Sicer pa lahko zadevno problema-
tiko spremljajo še druga, prav tako problematična, proti-
pravna dejanja, od različnih poskusov prikrivanja dejstev 
do ponarejanja listin, kar so spet lahko pripravljalna ali že 
kar dokončana kazniva ravnanja. Vse to ima določene po-
sledice tudi v smislu oškodovanja javnega interesa in držav-
nega proračuna s finančnimi malverzacijami, saj so s po-
dročjem prijav prebivališča povezane še različne upravne in 
druge pravne zadeve, pravice in dolžnosti, npr. od davkov 
do socialnih transferjev. V nadaljevanju sledi kratek pre-
gled, katere pristojnosti na tem področju imamo upravne 
enote.

Upravne enote smo na podlagi Zakona o prijavi prebivališča 
pristojne za vodenje postopkov s prijavami, kar zajema ugota-
vljanje stalnega in začasnega prebivališča ter preverjanje re-
sničnosti prijav. V skladu z zakonom upravne enote ne smemo 
zavrniti prijave prebivališča osebi, ki izkazuje pravico bivati na 
določenem naslovu (npr. izkazano lastništvo, najemna pogod-
ba, soglasje lastnika), tudi ko je na tem naslovu že prijavljeno 
večje število oseb. Če podvomimo o resničnosti prijave, smo 
dolžni uvesti postopek preverjanja resničnosti prijave prebiva-
lišča (več o tem v nadaljevanju). Zato že v uvodu pripominjam, 
da smo problematiko navideznih prijav na Upravni enoti Žalec 
zaznali že v preteklem obdobju. O tem smo redno poročali tudi 
v naših letnih poročilih. Za nas je torej primer Upravne eno-
te Maribor, ki je bila pri problematiki prijav prebivališča v za- 
dnjem času medijsko najbolj izpostavljena, le še potrditev na-
ših prejšnjih ugotovitev in ocen, da gre za sistemski problem, 
ki ga ni moč reševati niti na ravni konkretnih postopkov niti po 
posameznih upravnih enotah.
Postopki ugotavljanja prebivališč potekajo v dveh fazah. Če 
upravna enota dvomi o resničnosti prebivanja osebe na dolo-
čenem naslovu, začne predhodni postopek preverjanja. Osebo 
o tem pisno obvestimo. Z obvestilom še ni uveden postopek 
ugotavljanja prebivališča, ki bi imel kakršne koli posledice. 
Šele v nadaljevanju, če se oseba ne odzove in ne izpolni svoje 
prijavno-odjavne obveznosti, upravna enota uvede postopek 
ugotavljanja stalnega ali začasnega prebivališča. V postopku 
najprej z vabilom povabimo stranko, da v zvezi s svojim pre-
bivanjem na zapisnik poda svojo izjavo, v nadaljevanju pa zbi-
ramo še druga dejstva in dokaze (npr. zaslišimo priče), ki so 
potrebni za odločitev v predmetnem postopku.    
Opažamo, da osebe, za katere preverjamo resničnost prijave 
prebivališča, po tem, ko dajo izjavo na zapisnik, da prebivajo 
na določenem naslovu, pred odločitvijo upravne enote, ko ta 
še zbira in preverja dokazila, prijavijo prebivališče na drugem 
naslovu. V večini primerov gre za tujce, ki imajo v Republiki 
Sloveniji izdano enotno dovoljenje za prebivanje in delo. For-
malno so zaposleni pri slovenskem delodajalcu, delo pa op-
ravljajo v tujini. To je za upravno enoto še dodatna potrditev, 
da oseba dejansko ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja. Pri-
meri, o katerih od časa do časa poročajo celo tuji mediji, ko so 
ljudje fiktivno prijavljeni v Sloveniji, dejansko pa jih delodajalec 
napoti na delo v drugo državo, pri čemer so nekateri povrhu 
žrtve kršitev njihovih delavskih pravic, kažejo, kako se lahko 
prijave prebivališč prepletajo z vrsto drugih vprašanj. 

Postopki ugotavljanja stalnega in začasnega prebivališča so 
vedno bolj zahtevni tudi zaradi neprimernega oz. nedostoj-
nega, včasih celo žaljivega obnašanja prijaviteljev kot strank 
v postopku. Do tega prihaja predvsem takrat, ko je postopek 
uveden kot posledica (zavestne) opustitve prijavno-odjavne 
obveznosti. Tako prijavitelji v vlogi stranke kot priče v postopku 
se na vabilo upravnega organa pogosto niti ne odzivajo.
V obdobju zadnjih treh let, odkar je stopil v veljavo novi zakon 
o prijavi prebivališča, na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da 
se število obvestil in pobud za ugotavljanje prebivališč pove-
čuje. V letu 2017 smo prejeli 241 predlogov, leto kasneje 281, v 
letu 2019 pa 290. Na podlagi naših obvestil o obveznosti prija-
ve prebivališča, kot že opisano, se odzove polovica strank. Za 
ostale stranke, ki se ne odzovejo, na upravni enoti uvedemo 
postopek ugotavljanja prebivališča. V letu 2017 smo obravna-
vali 145 postopkov, leto kasneje 106, v letu 2019 pa 127. Trenu-
tno obravnavamo 200 postopkov.
Celovit pregled prijav stalnega in začasnega bivališča po zad-
njih podatkih Ministrstva za notranje zadeve kaže, da ima na 
območju UE Žalec stalno prebivališče prijavljeno nekaj manj 
kot 1300 tujcev, začasno prebivališče pa  skoraj 1100 tujcev. 
Prednjačijo državljani tretjih držav (BiH, Kosova, Srbije).
V registru stalnega prebivalstva, ki ga vodimo oziroma vanj 
vnašamo določene podatke o prebivališčih, je z namenom 
preprečevanja t. i. fiktivnih prijav nameščena informacijska 
rešitev pregleda števila oseb oziroma prijav stalnih in/ali za-
časnih prebivališč na določenem naslovu. Register je povezan 
z evidencami Geodetske uprave Republike Slovenije, ki uradni 
osebi  omogoča vpogled v velikost stanovanja na naslov, na 
katerega se oseba  prijavlja. 
Upravne enote same nimamo možnosti, da bi pridobile izpis 
oziroma podatke, koliko je (največ) prijavljenih v eni stanovanj-
ski enoti oziroma podatke o stanovanjih oziroma naslovih, kjer 
je prijavljenih npr. več kot 20, 50 ali 100 oseb. Za te podatke 
zaprosimo pristojno službo na Ministrstvu za notranje zadeve. 
Zadnji pridobljeni podatki Centralnega registra prebivalstva za 
območje Upravne enote Žalec kažejo, da imamo en izstopajoč 
naslov, kjer je trenutno stalno in začasno prijavljenih 75 oseb 
na 65 m2. 
Pri ugotavljanju in obravnavi zadevne problematike dosledno 
ravnamo v skladu z našimi zakonskimi pristojnostmi pri vode-
nju konkretnih postopkov s prijavami prebivališča. Sistemske-
ga nadzora in naključnega sledenja osebam po prijavah prebi-
vališča pa upravna enota ne more izvajati. Če med postopkom 
ugotovimo, da je na določenem naslovu prijavljenih več oseb, 
postopek poteka v skladu z veljavno zakonodajo in vključuje 
tudi lastnike  objektov. 
Upravna enota kot prekrškovni organ lahko posamezniku, ki 
krši prijavno-odjavno obveznost, izreče tudi globo v višini 200 
do 600 evrov. Pri sumu tovrstnih kršitev zgledno sodelujemo s 
Policijsko postajo Žalec.
V preteklosti smo tako v sodelovanju s policijo uvedli večje šte-
vilo postopkov ugotavljanja stalnih ali začasnih prebivališč za 
osebe, ki so bile prijavljene na naslovih z večjim številom pri-
javljenih oseb. Policija pa je ob ugotovitvah ponarejanja listin 
oz. dokazil o prijavi prebivališča že podala več ovadb zaradi  
storitve kaznivih dejanj overitve lažne vsebine.

Simona Stanter, 
načelnica Upravne enote Žalec

Kratek pregled problematike navideznih prijav prebivališč
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Ne spreglejte

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode obvešča, 
da se 31. 12. 2020 velikemu število vodnih dovoljenj izteče čas 
veljavnosti. 
Četrti odstavek 127. člena Zakona o vodah določa, da se vodno 
dovoljenje na vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni 
vsi pogoji, predpisani za njegovo pridobitev.
V izogib nevšečnostim, ki bi jih lahko povzročila prepozno vlo-
žena vloga za podaljšanje, pozivajo, da imetniki vodnih dovo-
ljenj pregledajo datume izteka veljavnosti vodnih dovoljenj, 
pridobljenih za oskrbo s pitno vodo.
Vloga za podaljšanje je priložena oz. na voljo na spletni strani 
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Doku-
menti/ObrazciVlog/VodnePravice/2020/LastnaOskrba_po-
daljsanje.docx
Če boste vodno dovoljenje podaljševali v dosedanjem obsegu, 
je potrebno v obrazcu izpolniti samo točki I. in II.
 
Občinska uprava

Obvestilo DRSV o izteku vodnih dovoljenj za oskrbo s pitno vodo




