
Občinski 

I n f o r m a t o r 
175 / februar 2021

www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si



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

Občinski informator

številka 175
Vransko, 25. 2. 2021 
Fotografija na naslovnici in platnici: Sašo Rakič

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: suzana.felicijan@zktsvransko.si 
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, 
Center jamskih doživetij Vransko, 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 31. 3. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 3. 2021 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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Pisma bralcev

Že nekaj časa opažam, da se na območju Sončnih vrtov 
odlaga smeti in kuri. Ker se dnevno sprehajam mimo, sem 
zelo zaskrbljena, saj je smeti vedno več, kar je razvidno iz 
priloženih fotografij. Občani, ki živijo v neposredni bližini, pa 
še vedno kurijo plastiko in druge predmete, ki ne sodijo na 
ogenj.

Vse občanke in občane prosim, da smeti odvažajo v zbirni 
center v Čeplje, kjer imamo vsi možnost odlaganja smeti 
skozi vse leto.
Občina je že sprožila inšpekcijski postopek glede odlaganja 
smeti na tem območju.
Opažam tudi, da se občasno v blokih zbirajo mladi.
Vsi živimo v istem okolju in vsi dihamo isti zrak. Storilci žal ne 
spoznajo, da s kurjenjem in onesnaževanjem škodijo tudi sebi 
in svojim otrokom. In to dolgoročno. Naj še enkrat poudarim: 
imamo zbirni center, kamor lahko brezplačno oddamo 
odpadke dvakrat tedensko. Naj nam ne bo pretežko le-te 
odpeljati tja. Precej težje bo prenašati posledice. Skupaj se 
potrudimo za čistejše in zdravo okolje.

Zaskrbljena stanovalka Brodov

Aktivno državljanstvo zajema vsesplošno aktivnost 
državljank in državljanov na različnih področjih, pri čemer 
je njihovo delovanje usmerjeno v splošno družbeno korist in 
ne zgolj v uresničevanje osebnih interesov. Ker se aktivnega 
državljanstva ne moremo preprosto naučiti, ga je potrebno 
razvijati z izobraževanjem in usposabljanjem za učinkovitejše 
udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem 
dogajanju. Temelji na medsebojnem spoštovanju, 
nenasilju, na zagotavljanju človekovih pravic in upoštevanju 
demokratičnih vrednot.

Spoštujemo državno ureditev, zakone, ustavo RS. Kot aktivni 
državljani pa se hkrati zavzemamo za morebitne spremembe 
v zakonih in ustavi, ki so v skladu s človekovimi pravicami in 
zakoni. Pomembno je, da "priborjene" pravice cenimo in se 
zavzemamo za njihovo ohranitev.

Aktivno državljanstvo zajema zelo različne aktivnosti, vsem 
pa je skupno to, da se z njimi na tak ali drugačen način vpliva 
na določeno družbo in se jo spreminja (na boljše, seveda). 
Bistvo aktivnega državljanstva je v tvoji soudeležbi pri 
dogodkih in odločitvah v družbi.

Cilje aktivnega državljanstva lahko zasleduješ na različne 
načine in na različnih področjih: lahko si aktiven/aktivna 
v organih odločanja, lahko skrbiš za urejeno sosesko s 
preureditvijo neprimernih javnih površin, lahko na različne 
načine krepiš medgeneracijsko sodelovanje, v okviru 

kulturnega ali športnega društva lahko organiziraš dogodke 
za člane in širšo skupnost … Vse to lahko počneš v manjši 
skupini (v svojem bloku, ulici, naselju), na državnem ali 
mednarodnem nivoju. Z aktivnim državljanstvom pa ne 
pomagaš le družbi, ampak razvijaš tudi svoje sposobnosti, 
pridobivaš nova znanja, spoznavaš ljudi s podobnim 
mišljenjem in se tudi zabavaš.

Nuša Križnik, aktivna državljanka

Sončni vrtovi Brode – odlagališče smeti in kurišče

Kaj mora občan vedeti? Aktivno državljanstvo
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Beseda poslanca

Na odboru za zdravstvo je bil v začetku februarja sprejet 
amandma NSi, zaradi katerega bodo lahko starši brezplačno 
sobivali z bolnimi otroki v bolnišnicah in zdraviliščih do 
vključno 14. leta starosti, do 18. leta v primeru zdravljenja 
težkega zdravstvenega stanja, ne glede na starost pa skupaj z 
osebami s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego 
in oskrbo.

S spremembo zakonodaje smo to področje, kot sem napovedal 
pred kratkim, uredili trajno in ne samo v PKP, kjer je veljalo kot 
začasen ukrep.

Aleksander Reberšek

Brezplačno sobivanje staršev ob svojem otroku v bolnišnici

Na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide smo 
v NSi skupaj s koalicijo predlagali, da se že v letošnjem letu 
uveljavi 41 % odmerni odstotek za najnižje invalidske pokoj-
nine tako za moške kot za ženske.

S tem bodo najnižje invalidske pokojnine za moške za okrog 
50 evrov višje kot lani.

Verjamem, da bo naš predlog dobil podporo tudi na seji DZ, 
saj smo ga na odboru sprejeli s široko podporo tako koalicije 
kot opozicije.

Invalidom pomagamo z dejanji.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti pa so v PKP8 upoštevali še en moj predlog.

Solidarnostni dodatek bodo tako med drugim prejeli preje-
mniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši 
delovni čas, po predlogu NSi pa tudi invalidi po zakonu o so-
cialnem vključevanju invalidov.

Vesel sem, da lahko pomagam tistim, ki našo pomoč najbolj 
potrebujejo.

Aleksander Reberšek

Pomagamo invalidom
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Beseda poslanca

Vidi se, da sta tako obrambni minister Matej Tonin kot držav-
ni sekretar Damijan Jaklin gasilca in da konkretno delamo za 
gasilce.
Dejanja štejejo.

Na MORS in URSZR si prizadevajo status gasilca še izboljša-
ti, prav tako se trudijo, da bi prepoznali probleme slovenskih 
gasilcev in pripravili rešitve. V lanskem letu so številni ukrepi 
prizadeli delovanje prostovoljnih gasilskih društev. Na MORS 
so v #PKP7 zagotovili pomoč, ki jo bodo prostovoljna gasilska 
društva (1301) dobila nakazano predvidoma februarja:

• za PGD 1. kategorije 2.000 evrov,
• za PGD 2. kategorije 3.000 evrov,
• za PGD 3. kategorije 3.500 evrov,
• za PGD 4. kategorije 4.000 evrov,
• za PGD 5. kategorije 4.500 evrov,
• osrednje enote prejmejo dodatnih 1.000 evrov. 

Da bo v PGD izvajanje operativnih nalog nemoteno potekalo, so podaljšali veljavnost zdravniškim spričevalom operativnih 
gasilcev, ki so potekla v letu 2020, in sicer do 30. septembra 2021.

Z 1,7 mio. evrov na 2,4 mio. evrov se zvišujejo sredstva razpisa za sofinaciranje gasilske opreme in vozil, ki ga bo URSZR objavil 
v prihodnjih tednih.

V letošnjem letu v skladu s sprejetim Zakonom o finančni razbremenitvi občin začenjajo z odpravljanjem neurejenosti pod-
ročja gasilskih zavarovanj.
Gasilci so vedno pripravljeni posredovati – ne glede na nevarnost okužbe z virusom. Zato so jim zagotovili tudi dodatek za 
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. O tem so se pogovarjali tudi na sestanku z vodstvom Gasilske zveze 
Slovenije, kjer so izpostavili vse vidne napredke pri urejanju gasilske problematike.

NACIONALNI CENTER CIVILNE ZAŠČITE
Minister za obrambo Matej Tonin in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković sta v januarju podpisala Sporazum o sode-
lovanju in podpori med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. Gre za pomemben korak k 
vzpostavitvi nacionalnega centra civilne zaščite v Šentvidu.

Nacionalni center bo financiran iz evropskih sredstev, ki jih MORS pridobiva za področje zaščite in reševanja. Gre za 120 mili-
jonov evrov, s katerimi bodo poleg nacionalnega centra vzpostavljeni še trije podcentri, in sicer podcenter za protipoplavno 
zaščito v severovzhodni Sloveniji, podcenter za žled in ujme na Kočevskem in nadgradnja že obstoječega podcentra za požare 
v naravi v Sežani.

Zagotovili bodo še ustrezno opremo, sredstva in vozila regionalno-lokalne enote za hitre intervencije ob podnebno pogojenih 
nesrečah. 

Pripravljajo tudi nadgradnjo usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje. Podpis sporazuma pred-
stavlja pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra, ki bo pod eno streho združil vse reševalne službe, povezane s 
sistemom civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja.

Na pomoč!

Aleksander Reberšek

Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom
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Beseda poslanca

V začetku februarja je bil na odboru za notranje zadeve sprejet 
zakon o prijavi prebivališča, ki bo odpravil fiktivne prijave 
bivališča za tujce in s tem tudi zlorabe socialnih transferjev.
Ponovno je predlagana krajevna pristojnost pri prijavi 
začasnega in stalnega prebivališča.

Menim, da krajevno pristojni uradniki najbolje poznajo razmere 
v lokalnem okolju, kar bo zlorabe še zmanjšalo.

Tako se ne bo več dogajalo, da je na enem naslovu prijavljenih 
547 oseb.

Korak za korakom rešujemo probleme! 

Aleksander Reberšek

Socialnega turizma in zlorab slovenske socialne države 
ne bomo več dopuščali

Konec januarja smo v Državnem zboru v prvem branju potrdili 
zakon o tujcih, kjer smo poostrili zahteve znanja slovenskega 
jezika pred izdajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje 
pri združevanju družin.
Zelo pomembno je, da se tujec, ki prebiva v Sloveniji, nauči 
jezika države, v kateri prebiva.
Do sedaj so tujci, ki so združevali svoje družinske člane, imeli 
pravico združevanja že po enem letu prebivanja v RS, z novelo 
zakona pa se je ta pogoj zaostril, ker bodo lahko družinske 
člane združevali šele po dveh letih prebivanja v RS.
Prav tako so tujci sredstva za preživljanje družine do sedaj 
dokazovali s plačami, pri katerih so se upoštevali tudi dodat-
ki, kot so malica, potni stroški, dnevnice. Za to je bilo potreb-
nih dovolj sredstev, v nasprotnem primeru družine ni mogel 
pripeljati v Slovenijo.
Z novelo zakona se to poostri, saj se bo upoštevala samo pla-
ča, brez dodatkov, kar v praksi pomeni, da bo tujec moral 
imeti višjo plačo, v kolikor bo želel v Slovenijo pripeljati svojo 
družino.
Trenutno se namreč dogaja to, da tujec v Slovenijo pripelje 
ženo in otroke. Žena ne dela, zaradi nizke plače moža pa po-
sledično izkoristijo več socialnih transferjev in so v breme dr-
žave.
Če bo po novem zakonu o tujcih želel mož pripeljati ženo k 
nam, bo moral imeti višjo plačo, ker se dodatki ne bodo več 

upoštevali, to pa pomeni, da bo socialnih transferjev, ki jih 
prejme družina, manj.
Pri integraciji tujcev se mi zdi najbolj pomembno poznavanje 
slovenske kulture in običajev in tudi znanje jezika. Hkrati je 
potrebno zagotoviti, da se tujci v Sloveniji aktivno vključijo 
na trg delovne sile in prispevajo k razvoju slovenskega go-
spodarstva.
Nesprejemljivo je kakršno koli izkoriščanje ukrepov in meha-
nizmov slovenske socialne države in slovenskega zdravstve-
nega sistema preko morebitnih fiktivnih prijav prebivališča, 
zato je potrebno določiti tudi minimalne bivalne standarde, 
da se ne bo več dogajalo, kot se je dogajalo v Šentilju, kjer je 
bilo na enem naslovu prijavljenih 547 oseb.
Kakor koli že, zakonodaja zaostruje pogoje za tujce, prizade-
val pa si bom, da se v drugem branju v predlog zakona vnese 
dodatne zahteve po znanju slovenskega jezika za prosilce.

Aleksander Reberšek

Zakon o tujcih
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V preteklih mesecih smo prekopski gasilci kljub ukrepom za 
preprečevanje epidemije aktivno delali na našem evropskem 
projektu – kot je to že v navadi, vedno v skladu z navodili 
NIJZ.
Sedaj so naši prostori po večini že dobili končen izgled ‒ tako 
garaža kot tudi sejna soba/učilnica.
Manjkajo nam le še pohištvo v sejni sobi, zaključna dela v 
stranišču ter zadnja manjša dela – nato bo gradbeni del pro-
jekta zaključen. Tako se bomo tudi lažje ukvarjali s samim 
vsebinskim delom projekta.

Zadnjih nekaj mesecev smo poleg gradbenih del tudi vztrajno 
pripravljali prezentacije ter gradiva za izvedbo tečajev, za ka-
tere smo se ob prijavi na projekt obvezali, da jih bomo izved-
li. Ker so predvsem gasilski tečaji za mladino dokaj obsežni, 
smo porabili res zelo veliko ur, da smo ustvarili vse materiale, 
s katerimi bomo gasilstvo lahko približali mladim. S pridob-
ljenimi znanji bodo lahko kvalitetno sodelovali na tečajih za 
gasilske pripravnike.

V naših prostorih je po novem tudi vsa avdio/video tehnika, 
interaktivne lutke za oživljanje ter defibrilatorski simulator. 
Vse to bo izjemno pripomoglo k še kvalitetnejšim predava-
njem.

V mesecu marcu bomo ob spoštovanju vseh ukrepov, ki bodo 
takrat veljali, izpeljali večino tečajev, ki smo jih načrtovali. 
Vendar brez skrbi – tudi v prihodnjih mesecih bomo za vas iz-
vajali podobna izobraževanja. Že sedaj lahko izkažete interes 
za udeležbo, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo ali 
nas kontaktirate preko naše facebook strani.
Na pomoč!
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Dogodki
V ponedeljek, 19. oktobra 2020, je bila razglašena epidemija 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). S tem dnem smo 
gasilci prekinili vse aktivnosti, kot so izobraževanja in tekmo-
vanja. Še vedno opravljamo zgolj posredovanja ob nesrečah 
in požarih.
Gasilska zveza Žalec in prostovoljna gasilska društva so v tem 
času že podpisali pogodbe o opravljanju javne lokalne gasil-
ske službe za leto 2021 s štirimi od petih občin, katerih gasil-
ska društva združuje Gasilska zveza Žalec (Braslovče, Polze-
la, Vransko in Žalec), v kratkem pa bo podpisana še pogodba 
z občino Tabor.
Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec op-
ravili 11 intervencij, ki so skupno trajale 21 ur in 45 minut. Najdalj-
ša intervencija je trajala 3 ure in 15 minut, najkrajša pa le 5 minut.

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
V GPO Žalec so imeli štiri dogodke, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Polzela in GPO Braslovče so imeli po tri 
intervencije, GPO Vransko eno, v GPO Tabor pa intervencij 
niso imeli.
Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec
Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec – izpis iz VUL-
KANA (izsek za GPO Vransko)
GPO VRANSKO, 28. 1. 2021
Ob 19.19 se je na glavno cesto Vransko–Trojane v GPO Vran-
sko, Gasilska zveza Žalec, podrlo drevo. Gasilci PGD Vransko 
so zavarovali kraj dogodka in drevo odstranili s ceste.

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

Aktivnosti na LAS projektu UCZRP v preteklih dveh mesecih

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. januarjem in 15. februarjem 2021

Zgodilo se je
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Občinski svet se je sestal na 13. redni seji v tem mandatu

Občinski svet Občine Vransko se je 16. februarja 2021 ses-
tal na 13. redni seji v tem mandatu. Zaradi še vedno zah-
tevnih epidemioloških razmer je seja tudi tokrat potekala 
v dvorani Kulturnega doma Vransko.

Po uvodni ugotovitvi prisotnosti in sprejemu dnevnega reda 
je občinski svet pregledal sklepe in potrdil zapisnika 12. re-
dne in 9. dopisne seje. Druga točka dnevnega reda je bila 
po običaju namenjena obravnavi pobud in vprašanj občinskih 
svetnic in svetnikov. Tokrat so vprašanja županu zastavili Ra-
fael Novak, Breda Čvan, Jože Matko, Brigita Gosak, Adrijana 
Ferme, Kristina Reberšek in Peter Reberšek.
V nadaljevanju je občinski svet sprejel spremembe in dopol-
nitve Načrta razvojnih programov 2021–2024 z investicijskima 
projektoma za dograditev hodnika za pešce v Prekopi in ure-
ditev dodatnih prostorov za Vrtec Vransko, potrdil elaborat 
o oblikovanju cen storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo 
ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in sprejel 
predlog novih cen navedenih komunalnih storitev s 1. 4. 2021. 
Najbolj obširna razprava se je razvila pri peti točki dnevnega 
reda, v okviru katere je občinski svet obravnaval predlog JZ 
OŠ Vransko-Tabor za spremembo cen programov predšolske 

vzgoje v Vrtcu Vransko. Po dodatnem posvetovanju je občin-
ski svet predlog spremembe cen sprejel. Višje cene bodo ve-
ljale od 1. 3. 2021 dalje.
V okviru šeste točke dnevnega reda se je občinski svet sez-
nanil s poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in 
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane za leto 
2020 ter podal soglasje k  dvigu cene storitve  na 3,10 evra s 
1. 3. 2021.
V sklepnem delu seje se je občinski svet seznanil z Letnim po-
ročilom koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju Občine Vransko za leto 2020 in Le-
tnim poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote 
na območju Občine Vransko v letu 2020.

Občinska uprava

Zgodilo se je

Z UPANJEM ZREMO V PRIHODNOST
Za nami je zelo zanimivo leto, s katerim se je vsak na svoj 
način soočil. Od nas je zahtevalo veliko energije in napora. 
Naučili smo se marsikaj novega in bili na marsikateri preiz-
kušnji. Ni bilo lahko, saj smo se soočali z nam neznano bo-
leznijo, virusom SARS-CoV-2, ki se ga nismo znali ubraniti. 
Le-ta se je nezadržno širil med nami. Težko smo dojeli, da 
je resničen. Eni smo verjeli, drugi so trdili, da je vse skupaj 
izmišljeno. A BIL JE TUKAJ IN Z NJIM SO SLEDILI DOLOČENI 
UKREPI. Navodila so prihajala s strani vlade, NIJZ, nadreje-
nih … A vse skupaj je bila še vedno uganka. Šole, trgovine, 
tovarne so se zapirale. Otroci so imeli pouk na daljavo, starši 
smo bili v službi, popoldneve smo preživljali kot učitelji svo-
jim otrokom, saj se mlajše generacije niso zmogle same so-
očati s spletnimi navodili … Kar naenkrat ni bilo več druženj 
med generacijami, domačimi, prijatelji, vsi smo morali nositi 
maske, da se zaščitimo.

Ko smo mislili, da je vsega hudega že konec, se je po pole-
tnih počitnicah zopet začelo nekaj dogajati. Čisto počasi se 
je približevalo, potem pa kar naenkrat zopet izbruhnilo. A 
SEDAJ SMO BILI NEKOLIKO BOLJE PRIPRAVLJENI. Sledili so 
ukrepi, ki so zahtevali hitro in odločno ukrepanje. Tu ni bilo 
časa za neodločnost in odlašanje. Sledilo je zopet zapiranje, 
šolanje na daljavo. Naši otroci so bili bolj samostojni za delo 
na daljavo kot pa v prvem valu, tako da je sedaj marsikateri 
od staršev lažje zadihal in tudi otroci so se med sabo že po-
vezali in si pomagali pri pisanju nalog, prav tako pa so jih mo-
tivirali tudi učitelji in razredniki na skupnih govorilnih urah.

Osamljeni so bili tudi starejši. Potrebovali so vse  daljše tele-
fonske pogovore s svojimi bližnjimi in dodatne razlage glede 

novega virusa. Proti koncu leta smo že prejeli prve odmerke 
cepiva tudi v NAŠEM DOMU. Z novim letom pa smo prejeli 
še drugi odmerek. Minila je tudi 14-dnevna doba po drugem 
cepljenju, tako da sedaj nekoliko lažje dihamo. Še vedno pa 
se poraja vprašanje, če smo se sedaj rešili virusa COVID-19, 
saj še zmeraj veliko ljudi čaka na cepiv, nekateri pa se spra-
šujejo, če se je sploh smiselno cepiti.

ODLOČITEV JE PREPUŠČENA VSAKEMU POSAMEZNIKU …
Pravijo tudi: »KDOR NE TVEGA, NE PROFITIRA.«

Anica Cencelj
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Pogodbe po pošti – hvala, gasilci

Občina Vransko, Gasilska zveza Žalec (GZ) in prostovoljna 
gasilska društva (PGD) Prekopa–Čeplje–Stopnik, Vransko, 
Tešova in Ločica pri Vranskem tokrat  zaradi epidemije  
pogodbe o opravljanju javne gasilske službe za leto 2021 
niso opravili na  slavnosten način kot vsa leta do sedaj, 
temveč so pogodbe poslali po pošti, podpisane pa so nato  
podpisniki  vrnili nazaj.

Z njo tudi v tem letu  urejajo vsebino, obseg in način opravlja-
nja gasilske službe in njeno financiranje. Občina se zavezu-
je, da bo financirala redno dejavnost gasilske službe, nakup 
opreme in vozil pa v okviru usklajenega in sprejetega finanč-
nega načrta požarne varnosti v skladu s finančnimi možnost-
mi.

Občina Vransko za izvajanje javne službe varstva pred požari 
v letu 2021 namenja 53.368 evrov. Od tega je 33.368 evrov 
namenjeno za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, 20.000 
evrov pa za  redno dejavnost. Od sredstev za redno dejavnost 
gasilska društva  za delovanje Gasilske zveze Žalec  namenja-
jo 2.800 evrov in  še 2.618 evrov za sofinanciranje strokovne-
ga sodelavca Gasilske zveze Žalec.

Ob tem se je župan Občine Vransko Franc Sušnik zahvalil 
vsem gasilcem v občini Vransko in GZ Žalec za dobro sodelo-
vanje in pomoč. Gasilci so vse dni v letu pripravljeni pomaga-
ti ob požarih in drugih nesrečah, podnevi in ponoči. Takšnega 
sodelovanja si želimo tudi v tem letu.

Na sliki: Tako je bilo lani pri podpisu pogodbe.                              

T. Tavčar

Zgodilo se je

Na Vranskem so pustno dogajanje že 64. leto zapored za- 
znamovali generali Vranarji, ki so tudi letos teden dni pred 
pustom prevzeli pustno oblast in uzakonili pustna pravila. 
Kljub trenutnim epidemiološkim razmeram niso vrgli pu-
ške v koruzo, ampak so organizirali veliki Vranski pustni 
karneval, ki je potekal po navodilih NIJZ generalštaba.

Zaradi trenutno veljavnih ukrepov so bile letos vse aktivno-
sti pričakovano drugačne kot pretekla leta. Predaja ključa je 
potekala v strogi tajnosti, z varnostno razdaljo in uporabo 
razkužil. Dogovor, ki so ga sklenili z vranskim županom Fran-
cem Sušnikom, je bil, da se sredstva, namenjena za letošnji 

karneval, namenijo za karneval leta 2022. Pustno oblast so 
prevzeli v pravem času, saj bo naslednjih 14 dni ključnih.
Na pustno soboto se je Veliki Vranski Pustni Karneval ob 14. 
uri in 64 sekund selil s trga na splet. Tako so Vranski generali 
obiskovalcem karnevala ponudili ogled preteklih karneva-
lov. Karnevala pa so se med drugimi udeležile številne znane 
osebnosti: sam predsednik vlade Janez Janša, prvak opozi-
cije Marjan Šarec in župan Občine Vransko Franc Sušnik. Vsi 
so obljubili, da se vidimo naslednje leto, ko ne bo več korone.
                                                                      
T. T.

Pustno dogajanje na Vranskem
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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:
Castillo, J.: Vse, kar se je zgodilo z Mirando Huff
Pogorevc, P.: Rac
McKeown, P.: Dober dih
O'Mara, S.: Hvalnica hoji
Giordano, P.: Raztrgajmo nebo
Zupanc, P.: Leto podgane
Moyes, J.: Prodajalnica sanj
Young, S.: V temo ovito srce
Ahava, S.: Preden moj mož izgine
Patterson, J.: 19. božič
Eichel, C.: Čustveni titan
Hardt, H.: Zlom
Pikl, P.: Vse, kar ste želeli vedeti o električnih vozilih
Petrovič, M.: Ko gore zažarijo

MLADINA:
Hulme, K.A.: Glej, kako rastem
Pilkey, D.: Pasji mož: H komu se kotali?
Hove, N. van: Moj močni um
Dozzini, G.: Spredaj je hodil Baboucar
Temple, T.: To je tvoj svet
Hart, O.: Medvedka v čolnu
Lallemand, O.: O volku, ki je želel potovati okrog sveta
Lallemand, O.: O volku, ki je iskal srčno izbranko
Šuštar, P.: Zvezdne sanje
Rockett, P.: Celine od blizu, zbirka
Valverde, M.: Nika velikanka

Občinska knjižnica Vransko

NAPOVEDUJEMO V MARCU:
Razstava Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke v 
avli kulturnega doma

Naše vsakoletno srečanje oskrbovancev Našega doma Vran-
sko, Doma upokojencev Polzela, Doma upokojencev Franc 
Salomon Trbovlje – enota Prebold in stanovalcev Doma Nine 
Pokorn Grmovje je preteklo leto preprečila epidemija, prav 
tako so domovi zaprli vrata za zunanje obiskovalce. V iskreni 
želji, da s stanovalci ostanemo povezani, smo v knjižnici pri- 
pravili razstavo foto utrinkov z zaključnih prireditev. Ta raz-
stava potuje od doma do doma in od knjižnice do knjižnice 
ter budi spomine in ohranja upanje na čas, ko se bomo zopet 
videli, se rokovali in objeli.
Razstava je trenutno na ogled v avli Kulturnega doma Vran-
sko. Ustavite se za trenutek in si jo oglejte.

BUKVARNA

V marcu boste lahko v avli Kulturnega doma Vransko izbrali 
gradivo, ki ga v knjižnici že imamo in ga ne potrebujemo več, 
vas pa morda zanima in bi vam bilo koristno. Pridite, izberite 
in posvojite knjigo po vaši izbiri.

KNJIŽNE NOVOSTI
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Vranin glas 

ZOOM URA PRAVLJIC

Spet v vrtcu

V mesecu januarju 2021 smo se z učenci od 1. do 4. razreda ob 
knjigah družili kar na daljavo. ZOOM ure pravljic so bile zanimive 
zaradi več razlogov. Ne samo da je bil način izvedbe precej dru-
gačen od druženja s knjigo v šolski knjižnici, zanimivo je bilo tudi 
to, da so se lahko videli in družili učenci iz osnovne šole Vransko 
in podružnične šole Tabor skupaj.

Na našem prvem srečanju smo se zabavali ob igroknjigi Ne misli 
na slona! Kot že naslov knjige nakaže, smo sprejeli izziv, da ne 
bomo mislili na slona – ne 
bomo mislili na rilčastega 
velikana, niti na običajne-
ga slona niti na pisanega 
niti na vzorčastega niti na 
slonjega mladiča niti na 
slonjo družino … Seveda 
se je že po nekaj prebra-
nih straneh, ki so polne 
narisanih slonov, izkazalo, da je naloga vse prej kot lahka.

Na naslednji ZOOM uri pravljic smo odplavali v svet glasbe, poe-
zije in repa. S knjigo Repki smo spoznali prav hudomušne pesmi, 
na katere smo celo zaplesali.

Knjiga Muc Mehkošapek nas je opomnila, da ne smemo dovoliti, 
da bi naš svet postal drveče mesto in da si moramo znati vzeti 
vsaj za eno muco časa.

Druženje na daljavo smo zaključili s 4. razredi ob knjigi Zeleni po-
potnik. Zgodba nas je  
preko Stvorčka, ki živi 
v Stvorčiji, sivi deželi s 
sivim nebom, sivo reko 
in sivimi prebivalci, 
odpeljala v čudežne 
barvite dežele, v ka-
terih imajo barve tudi 
obliko, okus in zvok.

Pripravila knjižničarka Maja Praprotnik.

»Kdor čaka, dočaka« pravi star slovenski pregovor. Cele tri me-
sece je bil zaradi epidemije vrtec zaprt, sedaj  pa smo spet nazaj. 
Ob upoštevanju vseh ukrepov se otroci ne smejo združevati in 
prehajati med oddelki, zato smo ves čas bivanja v vrtcu v tako 
imenovanem  mehurčku. Otrok to ne moti, saj čas preživijo s 
svojo skupino, v svoji igralnici. Veliko časa namenimo bivanju na 
prostem, še posebej smo bili veseli, ko je zapadel sneg. Oprem- 

ljeni s šali in rokavicami smo se podali na igrišče, kjer smo se 
kotalili, iskali stopinje, spuščali po zasneženem toboganu in še 
kaj. Tako smo opravili še eno nalogo za projekt Gibalno športni 
program Mali sonček, in sicer igra na snegu. Ker pa se bliža kul-
turni praznik, v igralnici  skozi igro spoznavamo slovenske sim-
bole, rišemo dr. Franceta Prešerna, poslušamo  slovensko hi-
mno, spoznavamo barve zastave in še veliko drugega. Predvsem 
pa želimo nadomestiti izgubljeni čas za druženje z vrstniki, saj je 
sposobnost vzpostavljanja, vzdrževanja in uživanja v prijateljskih 
odnosih eden od ciljev kurikula za vrtce. Vsi skupaj se bomo po- 
trudili, da ostanemo zdravi in da dnevi, preživeti  v vrtcu, spet 
postanejo naša rutina. Kmalu pa bodo vrtec preplavile maske, 
saj je pust že skoraj pred vrati. Kdo ve, ali nas boste sploh pre-
poznali?

Klavdija Konečnik, odd. 3–5 let
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A K T I 

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih 
na območju občine Vransko   
 
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. 
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF,  57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 
– ZUPŠ,75/17, 77/18, 47/19 in 189/20), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je Občinski svet 
Občine Vransko na 13. redni seji 16. 2. 2021 sprejel 
 

S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 

dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju občine Vransko 

 
 

1. člen 
 
Cene programov predšolske vzgoje v OŠ Vransko–Tabor, 
enota Vrtec Vransko, znašajo mesečno na otroka: 
 
Program 6 do 9 ur in vsi obroki prehrane  

Za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let) 503,11 EUR 

Za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let) 444,72 EUR 

 
Cene veljajo od 1. 3. 2021. 

2. člen 

Stroški živil v cenah programov znašajo 1,80 EUR na dan. 
Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 
odstotek živil, skladno z odločbo. Vrtec prične z odštevanjem 
stroškov živil 1. dan otrokove odsotnosti, in sicer s številom 
enega obroka. 

3. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko 
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uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka 
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška 
odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena 
do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred 
počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo 
starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega 
dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati 
vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 
rezervacijo le za otroka, za katerega se plačilo staršev za 
otroka ne sofinancira iz državnega proračuna.  

4. člen 

Občina Vransko prizna dodatni popust oziroma nižje plačilo 
za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, v 
primeru bolezni ali poškodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30 
koledarskih dni ali več, v višini 30 % na izračunano ceno 
plačila po veljavni odločbi, s katero je določen plačilni razred.  

Starši lahko za dodatno znižanje zaprosijo enkrat v šolskem 
letu na osnovi podane vloge za znižanje in predloženega 
zdravniškega potrdila. 

5. člen 

Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 3. in 4. člena tega 
sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v OE Vrtec 
Vransko.  

6. člen 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, 
plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen, 
in do dodatnih znižanj in rezervacije niso upravičeni. 

7. člen 

Občina Vransko bo za otroke, za katere je po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, 
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med 
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve 
vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu. 

8. člen 

Starši, ki imajo vključene otroke v OE Vrtec Vransko in 
nimajo stalnega prebivališča v občini Vransko, do dodatnega 
znižanja plačila in rezervacije iz 3. in 4. člena tega sklepa 
niso upravičeni, oziroma le s soglasjem Občine, ki je po 
veljavnih predpisih dolžna kriti razliko do polne cene storitev. 

9. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 
75/2018, 78/2018, 84/2019). 

10. člen 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski  informator - Uradne objave Občine Vransko« in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 6020-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 2. 2021                               Franc Sušnik, l. r. 

 

2. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« v letu 2021 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 –ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 21/18 – 
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO) ter 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 
in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji 
16. 2. 2021 sprejel 

 
S K L E P 

o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene 

občane občine Vransko« v letu 2021 

1. 

Cena socialnovarstvene storitve »Priprava in razdelitev toplih 
obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko« v 
letu 2021 je 3,10 EUR. 

2. 

Cena iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 3. 2021. 

3. 

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

Številka: 122-01/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 2. 2021                               Franc Sušnik, l. r. 
 
 
 

J A V N I   P O Z I V I 

3. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2020 
 
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 64/2017) in 23. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
objavlja 

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

Občine Vransko za leto 2020 
 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za 
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2020: 
 

 ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO 
 
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana 
oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge 
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki 
je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju 
občine. 
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 GRB OBČINE VRANSKO 
 
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v 
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih 
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega 
ustvarjanja.  
 

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

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

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

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

podelitev priznanja; 
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma 

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

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

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

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

 
Zaželeno je, da je utemeljitev predloga čimbolj izčrpna. 
 
Pisne predloge za podelitev občinskih priznanj z utemeljitvijo 
lahko komisiji posredujete do petka, 26. 3. 2021, in sicer po 
pošti na naslov: Občina Vransko, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 
3305 Vransko s pripisom »Predlog – občinska priznanja« ali 
na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo 
zadeve »Predlog – občinska priznanja«.  
 
Številka:012-01/2021                               Predsednica KMVIP 
Vransko, 25. 2. 2021                                 Brigita Gosak, l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 15.12.2020, ob 20. uri in je potekala preko 
videokonferenčnega orodja  ZOOM. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Brigita Gosak, Jože 
Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, Kristina Reberšek, 
Nataša Juhart,  Rafael Novak Peter Reberšek in Adrijana 
Ferme 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Danilo Štante 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman Mihaela 
Zupančič, Rudi Pušnik in Mateja Godler  
- ostali prisotni: / 
-  mediji:/ 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen.  
 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 198 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 - 
druga obravnava in sprejem 
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2021 
4. Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti 
Občine Vransko – obravnava in sprejem 
5. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021 - 
obravnava in sprejem 
6. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in 
sprejem 
7. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2021 - obravnava 
in sprejem 
8. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 8. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko 

        -    10 glasov ZA 
        -     0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 199 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 8. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Breda Čvan je po elektronski pošti poslala naslednji 
vprašanji (citirano, e-pošta 15.12.2021): 
1. »Več vaščanov Prekope zanima, kako daleč je postopek v 
zvezi s spremembo namembnosti nepozidanega dela 
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zaselka Prekopa – konkretno parcela št. 14/1 (travnik 
pokojne ga. Anice Jagodič), ki je sedaj sicer že 
razparcelirana na parcele št. 14/6 do 14/10 in 12/11? 
Verjetno pa bi bilo smotrno spremeniti tudi vse zelene 
površine znotraj zaselka Prekopa – te pobude so bile 
posredovane že leta 2013 in 2015 – saj bi želeli na te 
parcele postaviti hiše trije domačini in en tujec«. 
 
Odgovor župana (citirano, e-pošta 15.12.2021): 
Odgovor župana je bil pripravljen v sodelovanju s podjetjem  
Kaliopa, d. o. o. s katero je Občina Vransko podpisala 
pogodbo za pripravo in sprejem OPN Vransko.  
»V tem tednu zaključujemo s pripravo osnutka, tako da 
planiramo, da vam do konca tedna pripravimo naslednje 
gradivo: 
- Elaborat stališč do pobud (printano verzijo) 
- Urbanistični načrt (printano verzijo) 
- Strokovno podlago nezazidanih stavbnih zemljišč po 
naseljih (printano verzijo) 
- Osnutek SD OPN (print pregledne karte) 
- objava osnutka, pobud in sprememb na iObčini  
V primeru, da gradiva ne bo potrebno več bistveno 
spreminjati, bi lahko osnutek dokumenta konec januarja 
oddali nosilcem urejanja prostora v 1. mnenja." 
Nosilci urejanja prostora imajo do 60 dni časa za podajo 
mnenja od popolne vloge, nato sledi dopolnitev osnutka 
glede na podana mnenja in enomesečna javna razgrnitev. 
Po razgrnitvi se glede na pripombe izdela dopolnjen osnutek, 
ki se ga posreduje v druga mnenja, nakar se izdela predlog 
za sprejem na občinskem svetu. « 
Župan je še zapisal, da naj bi glede na dolgotrajnost 
podobnih postopkov OPN bil sprejet do konca tega mandata, 
oziroma, če bo sprejet konca leta 2022, bo to uspeh. 
 
2.«Vse več vaščanov se je obrnilo name z vprašanjem z 
vidika prometne varnosti in sicer: 
"Zakaj ni več v križišču v Prekopi (pri gasilskem domu) javne 
razsvetljave? Pogrešajo tudi osvetlitev igrišča." 
Pojasnilo: V poletnih mesecih tega problema skoraj niso 
zaznali, sedaj, ko se stemni že ob 17.00 uri, se je izkazalo, 
da je neosvetljeno križišče "precej" nevarno. Ljudje hodijo na 
sprehode in če se pripelješ iz smeri Vranskega  ter zaviješ v 
Prekopo, se zgodi, da imaš v "trenutku" pred sabo skupino 
pešcev. Na srečo se je do sedaj še vse dobro izteklo... 
Prosim za pojasnitev, zakaj je temu tako oz. kaj je morebiti 
že predvideno in kako daleč so že ti postopki?« 
 
Odgovor župana (citirano, e-pošta 15.12.2021):  
»Po nocojšnjem pregledu  stanja JR v Prekopi sem ugotovil, 
da ni funkcionalna – delujoča ena od svetilk na betonskem 
drogu ob regionalni cesti  nasproti gasilskega doma. Svetilka 
je bila zaradi okvare demontirana in je v popravilu. Popravilo 
pa se je zavleklo zaradi težav z okužbami in karantenami pri 
našem pogodbenem vzdrževalcu javne razsvetljave in pri 
dobavitelju svetilke. Firmo Egis d.o.o iz Ojstrške vasi sem na 
to pomanjkljivost osebno opozoril že 4. decembra. Danes so 
mi ponovno zagotovili, da bodo manjkajočo svetilko namestili 
še v tem tednu. Prav tako bodo zamenjali sijalko še pri eni 
utripajoči oranžni luči nad prehodom  za pešce, ki ne dela. 
Vsem pa je znano, da zaradi nasprotovanja lastnika 
zemljišča, po katerem poteka lokalna cesta LC 490 261 
Prekopa – Podvrh od hišne številke 9 (gasilski dom ) do 
hišne številke 20 projekt javne razsvetljave z postavitvijo 
novih svetilk ni bil realiziran in na tem območju zato ni javne 
razsvetljave. 
Igrišče je v upravljanju PGD Prekopa, Čeplje, Stopnik in se je 
doslej osvetljevalo s  svetilko na severni steni gasilskega 
doma. Verjamem, da bodo v sklopu prenove gasilskega 
doma gasilci znali poskrbeti tudi za ustrezno  osvetlitev 
športnega igrišča s katerim upravljajo«. 
 
 

b) Jože Matko 
Zanimalo ga je, kaj se dogaja s plazom na Ropasiji. 
 
Župan je povedal, da je bila na plazu na Ropasiji že 
izvedene geodetska odmera, geološka dela pa se bodo 
izvajala v naslednjem tednu. Lastnica zemljišča na katerem 
se bodo geološka dela izvajala je bila s tem seznanjena ter 
podala tudi pisno soglasje k izvedbi del. 
V času, ko bo geolog prišel izvajati raziskovalne vrtine bo 
sočasno omogočen ogled tamkajšnjim lastnikom zemljišč. 
Na tem ogledu se bodo dogovorili tudi za dostop do spodnjih 
lokacij izvedbe vrtin. 
 
c) Kristina Reberšek 
1. Vprašala je, kdaj bo pričela z delovanjem tretja 
zobozdravstvena ambulanta za odrasle v Zdravstveni postaji 
Vransko. 
 
Župan je povedal, da mu je direktorica ZD Žalec podala 
informacijo, da trenutno poteka izbor izvajalca 
zobozdravstvenih storitev in izbor potrebne opreme. Za 
pridobitev več informacij pa bo vprašanje posredovano na 
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec. 
 
2. Podala je pobudo, da bi se novoletna osvetlitev, ki jo imajo 
ljudje okoli svojih domov prilagodila in bi se ugasnila takrat 
kot javna razsvetljava, saj nekatere občane svetloba, ki 
nastane moti. 
 
Župan je gospe Reberšek predlagal, da napiše kratko 
obvestilo, ki se bo nato objavilo na spletni strani občine, za 
objavo v Informatorju je v tem mesecu žal že prepozno. 
 
č) Marjan Pečovnik 
- Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka, ki 
označuje slepo ulico na cesti Banovšek-Tratnik (Vransko). 
 
Župan je povedal, da vse predloge za postavitev prometnih 
znakov na lokalnih cestah in javnih poteh, obravnava Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko. 
 
- Podal je pobudo, da bi se prižig luči javne razsvetljave na 
mostu pri Zavodu sv. Rafaela Vransko uravnal glede na 
zimski čas. 
 
Župan je povedal, da bo vzdrževalec javne razsvetljave 
zadevo uredil. 
 
d) Nataša Juhart 
Vprašala je kako daleč je s projektom prehoda za pešce v 
Brodeh? 
 
Župan je odgovoril, da bi naj bil, po informacijah, ki so mu 
bile posredovane s strani poslanca Aleksandra Reberška, 
projekt pred izvedbo, drugih informacij trenutno ni.  
Vprašanje bo še enkrat posredovano gospodu Reberšku, z 
namenom, da ga posreduje na pristojno ministrstvo. 
 
e) Sonja Cencelj 
Podala je predlog v zvezi z izvajanjem zimske službe na 
območju cest (4. sklop) Vologa -Merinca-Prapreče. Na ta 
sklop cest se namreč na javnem razpisu za izvajanje zimske 
službe ni nihče prijavil, zato se sedaj dela opravljajo na 
podlagi naročilnice. Predlagala je, da bi se zaradi več pritožb 
občanov glede pravočasnosti izvedbe del, sklical sestanek z 
izvajalci zimske službe, na katerem bi se mogoče našla 
kakšna boljša rešitev. 
 
Župan je povedal, da se strinja, da se zimska služba na tem 
območju izvede oz. izvaja v skladu s predpisanim 
pravilnikom o cestah. Res je tudi, da se na razpis za ta sklop 
cest nihče ni prijavil, zato je bila  napisana naročilnica. Po 
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njegovem mnenju bi bila rešitev, da bi bila dela opravljena 
prej, samo v primeru, da k podpisu pogodbe pristopi 
izvajalec, ki bi izhajal iz zgoraj navedenega območja in bi 
zaradi bližine, lahko dela opravil prej.  
 
f) Peter Reberšek 
Podal je pohvalo občanke iz Stopnika, Energetiki Vransko, d. 
o. o. za zelo dobro opravljeno delo oziroma kvalitetno 
čiščenje cest po neurju.   
 
K točki 3 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 
2021 - druga obravnava in sprejem 
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2021 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo 
Mihaeli Zupančič in Mariji Jerman, ki sta zadevo  podrobneje 
obrazložili. Župan je po končani obrazložitvi odprl razpravo v 
kateri so sodelovali Peter Reberšek, Jože Matko in Brigita 
Gosak. 
 
Sledilo je glasovanje o Odloku proračuna Občine Vransko za 
leto 2021 v drugi obravnavi: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 200 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 4 Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti 
Občine Vransko – obravnava in sprejem 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Rafael Novak in Jože Matko.  
 
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o postopku 
obremenjevanja in o višini odškodnine za obremenjevanje 
nepremičnin v lasti Občine Vransko: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 201 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o 
postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za 
obremenjevanje nepremičnin v lasti občine Vransko v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in 
sprejem 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o povprečni gradbeni ceni in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 202: 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2021 v predloženem besedilu. 
 
K točki 6 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in 
sprejem 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o vrednosti točke za določitev 
višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2021: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 203 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2021 v predloženem besedilu. 
 
K točki 7 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2021 - obravnava 
in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Marjan Pečovnik, ki je predlagal, da se predlog 
sklepa popravi tako, da se v delu, ki določa višino denarne 
pomoči »vsakemu naslednjemu novorojencu v družini« iz 
zneska 400€ poveča v znesek 500€. Svetniki so predlog 
soglasno potrdili. 
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o višini enkratne denarne 
pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2021: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 204 
Občinski svet Občine Vransko sprejem Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini 
Vransko za leto 2021. 
 
K točki 8 Razno 
 
Župan je podal informacije v zvezi s trenutno epidemiološko 
situacijo. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.00. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 15. 12. 2020 

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

 

 
5. Zapisnik 9. dopisne seje občinskega sveta 
 

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

 
 
9. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 8. 2. 2021, od 
14. ure dalje, do torka, 9. 2. 2021, do 14. ure.  
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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 za sejo z 
glasovnicama vročeno po elektronski pošti. Gradivo za sejo 
je bilo objavljeno na spletni strani Občine Vransko (9. 
dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko - 
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-
obcinskega-sveta/ ).  
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja seje 
glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 

1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-2024 z 
investicijskim projektom »OBNOVA OPLESKOV TER 
UREDITEV KUHINJE IN HODNIKA V 
SCHWENTNERJEVI HIŠI« 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagani 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 205 
Sprejme se naslednji dnevni red 9. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 

1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-2024 
z investicijskim projektom »OBNOVA OPLESKOV 
TER UREDITEV KUHINJE IN HODNIKA V 
SCHWENTNERJEVI HIŠI« 

 
 
Ad1: Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-2024 z 
investicijskim projektom »OBNOVA OPLESKOV TER 
UREDITEV KUHINJE IN HODNIKA V SCHWENTNERJEVI 
HIŠI« 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
  
»Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 se 
dopolni kot sledi: 
 
Projekt: OBNOVA OPLESKOV TER UREDITEV KUHINJE 
IN HODNIKA V SCHWENTNERJEVI HIŠI 
Začetek financiranja: 1. 1. 2022 
Konec financiranja: 31. 12. 2022 

Vrednost projekta: 50.443,40 EUR 
Proračunski viri 
(v EUR): 

Pred l. 2021  Leto 2021 Leto 2022  

PV  - Transfer iz 
državnega 
proračuna 

0 0 23.862,55 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 26.580,85 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 0 50.443,40 

Proračunski viri 
(v EUR): 

Leto 2023 Leto 2024 Po l. 2024 

PV – Transfer iz 
državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 206 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 se 
dopolni kot sledi: 
Projekt: OBNOVA OPLESKOV TER UREDITEV KUHINJE 
IN HODNIKA V SCHWENTNERJEVI HIŠI 
Začetek financiranja: 1. 1. 2022 
Konec financiranja: 31. 12. 2022 

Vrednost projekta: 50.443,40 EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2021  Leto 2021 Leto 2022  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 23.862,55 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 26.580,85 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 0 50.443,40 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2023 Leto 2024 Po l. 2024 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

 
 
Dopisna seja je bila zaključena 9. 2. 2021, ob 14. uri. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 9. 2. 2021 

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

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Iz življenja društev

»V dolini Bolske, med zasavskimi vrhovi, Dobrovljami in Savinjsko do-
lino, ki jo v zgornjem koncu zapira 1508 metrov visoka Menina, seve-
rovzhodno pa se svet dvigne v skoraj tisoč metrov visoki gozdnati in 
pečevnati Čreti, prav tam v ustju poti in stezic, ki se dvigajo v prelestne 
višine, čepi kakor pišče v svojem gnezdu idilično naselje Vransko[1].«
Tako slikovito je Radešček opisal naše kraje in ravno ta pestra geo-
loška zgradba privlači tudi nas, jamarje. Kraški planoti Dobrovlje in 
Menina sta s svojo strukturo izjemno jamotvorni.  Tako smo tudi v pre-
teklem letu raziskovali in odkrivali nove jame. V sami občini Vransko 
smo v letu 2020 registrirali 3 nove jame.

Jama Klobasnica se nahaja na hribu Pešce, nad dolino Merinščice. 
Gre za 15 metrov dolgo vodoravno jamo – fosilni rov, v katerem najde-
mo kar nekaj jamskega okrasja. V njej sta prebivala tudi dva netopirja. 
Zanimivo je, da je na vhodu zgrajen suhozid iz kamnov.

Dve jami sta bili izmerjeni tudi v samem kraju Vransko.

Jama Pr' Pak se odpira v skalni steni tik za hišo in je dolga 17 metrov. 
Vhod je viden že s ceste, kar je spodbudilo naše zanimanje za ogled 
jame. Prijazni lastniki hiše so dovolili, da si jo ogledamo. Ko vstopi-
mo, opazimo, da je bil vhod umetno razširjen na človeku udobnejše dimenzije, a kar kmalu pridemo v rov naravnih oblik. Po 
5 metrih vodoravnega rova se nad nami vzpenjata dva kamina[2], ki se na vrhu zožita in končata zatrpana z zemljo. Vodoravni 
rov, po katerem smo vstopili v jamo, se prične vzpenjati in bi se morda še nadaljeval, a je zatrpan z zemljo. Ker je v bližini jame 
tudi kraški izvir, lahko domnevamo, da je tudi jama Pr' Pak bila nekdaj izvirna jama, kasneje pa si je voda poiskala pot po nižje 
ležečih rovih. Ti dogodki se seveda merijo v geoloških dobah, ki se merijo bistveno drugače kot človeška leta.

Nato smo dobili namig še za eno jamo: Jamski bunker nad Vranskim. Jama leži za nekdanjo tovarno usnja Inde in je dostopna 
od plezališča. Gre za lepo oblikovan fosilni vodni rov, ki je dolg 8 metrov in se konča zatrpan z zemljo. Se pa v višino dviga še 2 
metra dolg rov. Jama je zanimiva, ker je vhod delno zazidan z opeko in je v preteklosti najverjetneje služila kot bunker. Prese-
netilo nas je, da še vedno najdemo jame tik ob urbanem naselju, ki še nikoli niso bile raziskane s strani jamarjev.
Pri Vranskem imamo tudi nekaj odprtih delovišč, kjer aktivno raziskujemo. Dvakrat smo kopali v požiralniku pod Tešovo, ki ga 
imenujemo Požrešna vrana. Tam smo v dveh akcijah iz luknje potegnili nekaj skal. Ob zadnji akciji se nam je odprl pogled v rov, 
slišimo pa tudi pretakanje vode.

Enkrat smo zelo uspešno širili ožino na dnu Tinčevega brezna nad Jeronimom. Za preboj nam je zmanjkalo "za mišjo dlako". 
V tem breznu nam je nadaljevanje preprečila ožina, skozi katero kamen pade še 6 metrov globlje. V nekaj zaporednih akcijah 
smo ožino širili. V lanskem letu smo jo skoraj premagali. To leto si obetamo preboj in upamo, da se brezno nadaljuje. Globinski 
potencial jame je namreč 300 metrov.

Izdelan je bil tudi nov načrt Škadavnice. Ker gre za podorno dvorano s številnimi rovi, ki jih najdemo pod podornimi skalami, 
je bilo jamo kar zahtevno izmeriti in narisati. Po ponovnem podrobnem merjenju ima Škadavnica 284 metrov poligona in 25 
metrov globine.

Naše aktivnosti lahko spremljate na spletnem blogu Štajerski jamarji, kjer se združujemo ljubitelji podzemlja iz vse Štajerske.

Maks Petrič
Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica
Center jamskih doživetij Vransko

[1] RADEŠČEK, Rado; Slovenske legende 2. Idrija: Bogataj, ABC Merkur, 1996
[2] »Kamin« je jamarska beseda za navpične rove, do katerih pridemo od spodaj in se jih premaguje s plezanjem navzgor; 
obratno od kamina pa je brezno navpični rov, do katerega pridemo z njegove zgornje strani in ga premagujemo s spuščanjem 
navzdol.

Jame na Vranskem 2020
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Iz življenja društev

Zgodovinska nabava v PGD Prekopa‒Čeplje‒Stopnik
Ptički na vejah že kar nekaj let pojejo, da je že skrajni čas, da 
gasilsko društvo v Prekopi nabavi novo gasilsko vozilo, ki bo 
skupaj z usposobljenimi gasilci zagotavljalo visok nivo požar-
ne varnosti v domačem okolišu, GPO Vransko, ter po potrebi 
tudi širše.
V ta namen je bila na seji UO v marcu leta 2019 ustanovljena 
komisija za nabavo novega gasilskega vozila. Takrat predvsem 
z namenom ugotovitve stanja trga, tipizacije in pridobivanja 
ponudb, saj v tistem trenutku nismo bili posebej podrobno 
seznanjeni s trgom gasilskih vozil. 
Nato smo naslednje leto raziskovali trg, si ogledali preko 
20 različnih vozil, sestankovali z vsemi podjetji, ki izdelujejo 
nadgradnje za gasilska vozila in preverjali, če nam je takšna 
nabava sploh finančno dosegljiva. V ta namen smo imeli tudi 
sejo občinskega poveljstva, na kateri je sodeloval tudi župan 
Franc Sušnik.
Po predstavitvi naših idej ter želja smo se relativno hitro us-
peli dogovoriti za občinsko sofinanciranje vozila v višini do 
150.000 evrov. Znesek sofinanciranja je sicer zelo visok, kljub 
temu pa nam bo do zaprte finančne konstrukcije za nabavo 
vozila brez opreme zmanjkal kar konkreten znesek (pribl. 
80.000 evrov). Ta primanjkljaj bomo delno uspeli pokriti s 
sredstvi iz razpisa Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, delno s privarčevanimi sredstvi, preostanek pa s 
pomočjo nabirk, donacij ter botrstev. V ta namen bomo letos 
organizirali kar nekaj dogodkov, o katerih vas bomo podrob-

no obveščali v naslednjih mesecih.    
Sedaj, ko smo uspeli zbrati vse informacije, so člani na seji 
upravnega odbora našega gasilskega društva, ki je poteka-
la 6. februarja 2021, sprejeli zgodovinski sklep, da društvo 
začne formalne postopke za nabavo novega gasilskega vozila 
GVC 16/25. Nakup bo izveden s pomočjo javnega razpisa, ki 
bo objavljen v naslednjih tednih. 
V naslednjih mesecih bomo s pomočjo naše facebook strani, 
spletne strani, občinskega informatorja in vseh ostalih občil 
skrbeli, da vam dodobra predstavimo vozilo, ki ga bomo na-
bavili. Na ta način boste imeli vse informacije in se boste laž-
je odločili, da nam priskočite na pomoč. Pot je namreč dolga, 
verjamemo pa, da nam bo na koncu uspelo in da se bo v prvih 
mesecih naslednjega leta v prekopsko garažo zapeljalo novo 
moderno gasilsko vozilo, ki nam bo vsem v ponos.
V ta namen smo že sedaj začeli z organiziranim zbiranjem 
sredstev. V kolikor bi nam želeli pomagati, lahko pošljete 
sporočilo PREKOPA5 na številko 1919 ter donirate 5 evrov za 
nakup novega gasilskega vozila in opreme.

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
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Ne spreglejte

Politična stranka je organizacija, ki si prizadeva priti na oblast 
ali vsaj dobiti čim večji vpliv na izvajanje državne oblasti. 
Večino kandidatov za opravljanje državnih funkcij predlagajo 
politične stranke.  V parlamentarnih demokracijah so to 
kandidati za članstvo v parlamentu. Stranka, ki je na volitvah 
najuspešnejša, dobi največ poslanskih sedežev in s tem tudi 
največ oblasti v državi (največji vpliv na sprejemanje zakonov) 
in s tem tudi posledično vplivajo na življenje ljudi v državi, v 
kateri vladajo. Zmagovite stranke pa vplivajo predvsem pri 
sestavi vlade.

Politične stranke morajo za uresničitev svojih ciljev pridobiti 
čim večjo podporo volivcev oziroma državljanov, saj lahko 
zgolj z njihovo pomočjo osvojijo oblast na volitvah. Objave 
v medijih so eden od pomembnejših načinov delovanja 
političnih strank, ki služijo pridobivanju te podpore in 
posledično cilju osvojitve oblasti ter uresničevanju političnega 

programa stranke. Namen objav v medijih je zato izključno 
političnopropaganden, saj skuša vplivati na mnenje oziroma 
podporo volivcev v korist stranke, ki se v mediju oglašuje. 
Zato te objave sledijo želji po ustvarjanju čim boljšega ugleda 
in dobrega imena politične stranke v javnosti in imajo pravno 
naravo oglaševalskih vsebin s politično vsebino.

Nekatere občine političnim strankam in listam, ki so zastopane 
v občinskem svetu, še vedno omogočajo brezplačno 
objavljanje člankov v občinskem glasilu. Občinska glasila 
se financira iz proračunskih sredstev občine, prihodka od 
oglasnih in drugih sporočil ter drugih prihodkov. Temeljni cilj 
in naloga občinskega glasila je skrb za obveščanje, predvsem 
občanov, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. 
Programska vsebina so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, 
obvestila, sporočila in druge informacije), ki se razširjajo z 
namenom obveščanja občanov o lokalnih predpisih, sklepih, 
javnih razpisih, sklepih občinskega sveta, delovanju občinske 
uprave, delovanju krajevnih skupnosti, obvestilih upravnih 
enot ter kulturnih, izobraževalnih in drugih potrebah društev, 
institucij in podjetij.

Ustavno sodišče je v sodbi št. U-I-12/16-30  z dne 4. 2. 2021 
odločilo, da so občinski odloki, ki dovoljujejo brezplačno 
oglaševanje političnih strank v občinskih glasilih v neskladju 
s prvim odstavkom 25. člena Zakona o političnih strankah 
(Uradni list RS, št. 100/05) in  posledično v neskladju s 
tretjim odstavkom 153. člena Ustave Republike Slovenije. 
Ustavno sodišče lahko takšne podzakonske predpise odpravi 
ali razveljavi.

Petra Arh

Brezplačno oglaševanje političnih strank v občinskih glasilih v 
nasprotju z zakonom

Občina Vransko ob koncu leta podeljuje priznanje zlatim maturantom splošne in poklicne mature. Zaradi izjemnih razmer je 
v preteklem letu odpadla tudi ta javna podelitev, a upamo, da jo bomo lahko kmalu izvedli.

Vse dijakinje in dijake, ki so postali zlati maturanti šolskega leta 2019/20, prosimo, da nam to sporočijo na telefonsko številko 
03 703 12 11 ali elektronski  naslov suzana.felicijan@vransko.si do 31. marca 2021.

Vsem, ki ste v preteklem letu zaključili šolanje na srednjih in poklicnih šolah, želimo veliko uspeha na nadaljnji življenjski poti.     

Občinska uprava

ZLATI MATURANTI 2019/20
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Ne spreglejte

DELO UPRAVNE ENOTE ŽALEC MED EPIDEMIJO COVIDA-19

Z izbruhom covida-19 nas je lansko leto tako ali drugače do-
dobra pretreslo in zaznamovalo za vse čase. Z različnih strani 
prihajajo sporočila, da nič več ne bo tako kot prej. Če je sploh 
kaj dobrega v tem, je spoznanje, kako smo v nesreči toliko 
bolj potrebni drug drugega. Zato smo si na Upravni enoti 
Žalec vse od izbruha epidemije v letu 2020 še posebej pri-
zadevali, da ohranimo kakovost storitev s čim manjšim tve-
ganjem za stranke in zaposlene. Zaradi ukrepov za zajezitev 
širjenja okužb se pri organizaciji dela dosledno ravnamo po 
priporočilih stroke ter pristojnih organov države. Pri dodatnih 
delovnih obremenitvah, ki so neizogibna posledica nastalih 
razmer, pa si medsebojno pomagamo s požrtvovalnostjo in 
solidarno delitvijo delovnih obremenitev. V prvem valu epi-
demije smo izvajali le nujne naloge. Od oktobra 2020 pa je 
za obisk upravne enote potrebna predhodna najava obiska 
po telefonu. Strankam svetujemo, da spremljajo tudi spletne 
strani upravne enote, kjer objavljamo vse pomembne infor-
macije o našem poslovanju.

Kljub negotovim razmeram, zaradi katerih bi pričakovali 
kvečjemu padec števila vlog, smo imeli v letu 2020 v primer-
javi z letom prej povečan obseg zadev, tako da smo v raz-
ličnih zadevah vodili kar 19.025 upravnih postopkov. Ob tem 
smo se soočali še s povečano odsotnostjo z dela, predvsem 
zaradi višje sile oz. epidemije. Z enim in drugim, se pravi z 
večjim številom postopkov in z negotovimi razmerami zaradi 
covida-19, se je povečalo tudi tveganje pri opravljanju sto-
ritev. Pri tem nam je bilo v veliko pomoč izkustvo z obvla-
dovanjem tveganja iz prejšnjih let. Tokrat so se nam napori 
na tem področju iz prejšnjih let obrestovali, saj nam je ob 
vsej nevzdržnosti razmer uspelo ves čas vzdrževati primerno 
raven medosebnih odnosov in profesionalnosti do strank. V 
določenih upravnih postopkih (področje gradnje in tujcev) pa 
se je kljub vsemu podaljšal čas reševanja. Zaradi tega je bila 
upravičeno slaba volja pri kakšni stranki, vendar se okolišči-
nam, ki so do tega privedle, žal ni dalo izogniti.

V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo v preteklem 
letu izdali 520 rednih gradbenih in uporabnih dovoljenj. Gle-
de na to, da zakon ponuja več možnosti tudi za legalizacijo 
nelegalnih, neskladnih objektov ali t. i. črnih gradenj, smo 
legalizirali 279 objektov. Tudi v tem letu pričakujemo veliko 
število vlog za legalizacijo objektov. Zato vlagateljem svetu-
jemo, da si pred oddajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in 
strokovno podporo. V letošnjem letu pričakujemo večje spre-
membe Gradbenega zakona. Kaj bodo le-te prinesle, je še 
prezgodaj  pisati.

Na področju vojne zakonodaje smo v letu 2020 največ od-
ločali o veteranskih dodatkih (234 zadev) in zdravstvenem 
varstvu vojnih veteranov (90 zadev). Še vedno prejema-
mo vloge strank za priznanje statusa vojnega veterana (lani 
39), ker so v času agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 
opravljale različne dolžnosti (kot pripadnik teritorialne eno-
te, policist ali delovni obveznik). Ob tej priložnosti vabimo  
vse vojne veterane, da nam pravočasno sporočijo spremem-
be, ki bi lahko vplivale na uresničevanje njihovih pravic, npr. 

menjavo zavarovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo 
transakcijskega računa, spremembo v dohodkih zase in za 
družinske člane. Konec leta je bila sprejeta pomembna no-
vost za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, 
ob pogoju, da so dopolnili 50 let (do sedaj 55 let), saj jim od 
januarja 2021 zopet pripada pravica do zdraviliškega in kli-
matskega zdravljenja.

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta 2014 
sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s posebnimi potre-
bami omogočajo večjo kakovost življenja in samostojnost. S 
tem se preprečuje in odpravlja tveganje diskriminacije inva-
lidov. Na razpolago  imajo več pravic, ki jih lahko uveljavljajo 
na upravni enoti, na primer uveljavljanje tehničnega pripo-
močka, prilagoditev vozila, pridobitev psa pomočnika in pri-
dobitev EU-kartice ugodnosti za invalide. V letu 2020 smo 
tako odobrili nakup 23 tehničnih pripomočkov in prilagoditev 
vozil ter izdali 39 vrednotnic. Zaznali smo veliko povečanje 
vlog za pridobitev evropske kartice invalidov (93 vlog).

Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer za 
osebno dopolnilno delo. Na podlagi veljavne vrednotnice  
lahko upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V pre-
teklem letu smo jih izdali  206.

Odločanje o upravnih notranjih zadevah državljanstva, dru-
štev, orožja, eksplozivov, javnih prireditev, tujcev, osebnega 
imena, osebnih listin, matičnih zadev, prometa itd. je  pred-
met   najpogostejših in najbolj raznovrstnih postopkov. Šte-
vilo teh zadev je v preteklem letu preseglo številko 17.000. 
Že drugo leto beležimo povečano število vlog tujcev, v letu 
2020 smo prejeli kar 1.598 vlog. Veliko število tovrstnih vlog 
se je v preteklem letu nanašalo na tujce, ki so se zaposlili 
v Velenju na območju Gorenja v okviru nove družbe Hisense 
Europe Electronic. V področje upravno notranjih zadev spa-
da tudi prijava prebivališča s postopki ugotavljanja stalnega 
in začasnega prebivališča. Veliko število tovrstnih postopkov 
(295) je  posledica nastalih razmer, osebnih in finančnih stisk 
ter neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo oko-
liščine, da potrebujejo ljudje v stiski toliko več pozornosti in 
potrpežljivosti v postopkih. Temu primerno si prizadevamo, 
da jim v okviru svojih pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere 
stranke kljub temu nestrpne in žaljive.

V letu 2021 pričakujemo zamenjavo večjega števila osebnih 
dokumentov, saj poteče veljavnost natančno 4.761 osebnim 
izkaznicam in 1.193 potnim listinam, katerih imetniki imajo 
stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med njimi, 
svetujemo, da si s pravočasno vlogo zagotovite zamenjavo 
osebnega dokumenta, kajti vsak polnoletni državljan je dol-
žan imeti veljaven osebni dokument. Prav tako v tem letu po-
teče veljavnost večjemu številu vozniških dovoljenj, kar 2.171. 
Vsem imetnikom rožnatih vozniških dovoljenj, ki jih še niste 
zamenjali za polikarbonatno kartico, sporočamo, da morate 
le-ta zamenjati najkasneje do 19. januarja 2023.
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Kot prekrškovni organ smo bili na upravni enoti v preteklem 
letu primorani po uradni dolžnosti izdati 96 plačilnih nalo-
gov lastnikom motornih vozil zaradi prekrškov, povezanih s 
potekom veljavnosti prometnega dovoljenja, neusklajenih 
podatkov v prometnem dovoljenju ali prenehanja veljavno-
sti zavarovalne police. Vsakdo od nas pa ima možnost, da 
se prekršku in prekrškovnemu postopku preprosto izogne, 
samo zakon je treba spoštovati.
Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z različni-
mi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna upravna 
dejanja in opravila, npr. različna potrdila iz uradnih evidenc, 
ravno tako tudi sprememba prebivališča. Skupno število dru-
gih upravnih nalog Upravne enote Žalec v letu 2020 znaša 
natanko 38.889 zadev. Zaradi zajezitve in obvladovanja epi-
demije je Vlada RS že v prvem valu epidemije spomladi in 
tudi v drugem prepovedala gibanje izven občine stalnega ali 
začasnega prebivališča, kar je občutno vplivalo na poveča-
nje sprememb oziroma prijav stalnih in začasnih prebivališč. 
Izraženo v številkah: v letu 2020 smo na Upravni enoti Žalec 
izvedli kar 6.797 prijav in odjav. Zraven je še nadvse spodbud-
no in razveseljivo število poročnih obredov, ki smo jih imeli, 
kljub izrednim razmeram, v prejšnjem letu natanko 141.

Na področju upravno notranjih zadev so v tem letu predvi-
dene spremembe nekaterih zakonov. S spremembo Zakona o 
prijavi prebivališča želi Vlada RS urediti zlorabe fiktivnih pri-
jav prebivališč. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osebnih izkaznicah naj bi uvedel nove biometrične osebne 
izkaznice 2. avgusta 2021. Zakon o tujcih naj bi dopolnil po-
goje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in pogoje 
za združevanje družine. Spremembe so predvidene tudi na 
področju Zakona o orožju, med drugim naj bi upravne enote 
obdobno preverjale, ali so imetniki orožnih listin (še) upravi-
čeni do orožja.

Glede drugih upravnih nalog velja posebej poudariti naše 
delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi 
ter kmetijami, kamor spada tudi urejanje grafičnih enot rabe 
kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-ov. Teh smo v letu 
2020 zarisali  862. Kot vsako leto od konca januarja do za-
četka maja na upravni enoti potekajo preverjanja in ureditve 
GERK-ov za kmetijska gospodarstva v zvezi z oddajo zbirnih 
vlog za subvencije na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. 
Nosilce kmetijskih gospodarstev prijazno vabimo, da v roku 
za oddajo zbirne vloge kontaktirajo z upravno enoto za ure-
janje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev. Podatki o 
urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledoval-
niku RKG.

Malo manj smo zadovoljni z rezultati na področju denacio-
nalizacije, saj si že več let skupaj z udeleženci teh postopkov 
prizadevamo za dokončanje treh denacionalizacijskih zadev, 
ki izstopajo po obsegu postopkov in nacionaliziranega pre-
moženja.

Na koncu, a ne nazadnje, velja poudariti, da je k dobrim re-
zultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi v pre-
teklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi državnimi 
organi, organi lokalne samouprave in javnimi ustanovami, 
predvsem na področju okolja in prostora, upravnih notranjih 
zadev in policije, centra za socialno delo, zavoda za zaposlo-
vanje, geodetske uprave, organov pravosodja, sodišč in dr-
žavnega odvetništva. Seveda se posebej zahvaljujem svojim 
dragim sodelavkam in sodelavcu ter njihovi predanosti delu, 
ki ga opravljamo na UE Žalec.

Simona Stanter
načelnica Upravne enote Žalec

Ne spreglejte

Občane obveščamo, da se lahko na obveščanje o izklopih 
električne energije (preko SMS sporočila ali elektronske 
pošte) prijavijo na spletni strani Elektra Celje, d. d., na 
tej povezavi https://www.elektro-celje.si/si/obvescanje-
uporabnikov/vpis.

Obvestila lahko spremljate tudi preko radijskih postaj Radio 
Celje (ob 7.35 in 17.00) in Radio Fantasy (ob 10.25 in 16.25).

Elektro Celje, d. d., odjemalce o prekinitvi dobave 
električne energije obvešča vsaj 48 ur pred prekinitvijo, ob 
nepredvidenih dogodkih pa tudi za tekoči dan.

Občinska uprava

Obveščanje o izklopih električne energije



23www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO  

»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 
objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije 

 
razpis za podelitev nagrad in priznanj 

INOVATOR LETA SSD 2020 
v kategorijah:  

 
patenti, 

izboljšave izdelkov, 
izboljšave tehnoloških postopkov. 

 
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem 

na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, 
ali 

fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh 
občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu 

"Inovator leta SSD". 
 

Prijave na razpis sprejema do 15. aprila 2021   
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 

 
Prijava na razpis mora vsebovati: 

 ime in priimek  ter naslov inovatorja, 
 naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za 

ocenjevanje, 
 slike, načrte in opis prijavljene inovacije, 
 stopnjo realizacije inovacije. 

 
Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv 

na spletnih straneh RA Savinja, s priloženo elektronsko verzijo kompletne  
prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf  formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja 

vsebine. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 
 »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«. 

 
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega 

partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 10. maja 2021. 
 

Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator 
leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja,  

tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si . 
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Spremenjen in prilagojen način organiziranja krvodajal-
skih akcij žalskega območnega združenja RK na terenu, 
v sodelovanju s Transfuzijsko službo Splošne bolnišnice 
Celje in ZTM Ljubljana ter krajevnimi organizacijami RK 
Polzela, Žalec, Prebold, Šempeter in Občinsko organizaci-
jo RK Vransko, ostaja. Tudi letos bodo v Žalcu, Šempetru, 
Preboldu ter na Polzeli in Vranskem organizirali 10 krvo-
dajalskih akcij.

Prva letošnja krvodajalska akcija bi morala biti na Vranskem 
sredi januarja. Po novem so jo uvrstili na 2. 12. 2021, julijska je 
prestavljena na 24. 6. 2021. Aprilska, planirana za 1. 4. v Žalcu, 
je prestavljena na 31. 3. 2021, ostale ostajajo nespremenjene. 
Krvodajalce prosijo za razumevanje.

Plan krvodajalskih akcij 2021
24. 3. 2021 POLZELA 7.–12. Veroučna učilnica Župnije 

Polzela

31. 3. 2021 ŽALEC 7.–12. Hotel Žalec

8. 4. 2021 ŠEMPETER 7.–10. Gasilski dom Šempeter/ECE 
Šempeter

10. 6. 2021 PREBOLD 7.–10. Hotel Prebold/Gasilski dom 
Prebold

24. 6. 2021 VRANSKO 7.–10. Kulturni dom Vransko

9. 9. 2021 ŠEMPETER 7.–10. Gasilski dom Šempeter/ECE 
Šempeter

22. 9. 2021 POLZELA 7.–12. Veroučna učilnica Župnije 
Polzela

21. 10. 2021 PREBOLD 7.–10. Hotel Prebold/Gasilski dom 
Prebold

24. 11. 2021 ŽALEC 7.–12. Hotel Žalec

2. 12. 2021 VRANSKO 7.–10. Kulturni dom Vransko

Tudi  v letošnjem letu vas bodo povabili k darovanju krvi z 
SMS-sporočili in vas prosili, da  pokličete transfuzijski službi 
TC Celje in ZTM Ljubljana ter se naročite na uro odvzema:
• Transfuzijski center Celje, od 7.30 do 15. ure, telefon: 03 

423 35 97
• ZTM Ljubljana, od 7.30 do 15. ure, telefon:  051 389 325.

Krvodajalcem se zahvaljujejo za odziv, razumevanje in 
upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov.

RKS - OZ Žalec

Slovenci veljamo tudi za narod popotnikov. Radi obiskujemo 
druge države, kjer si ogledujemo stvari, za katere smo 
doma prikrajšani: tropske obale, monumentalne zgradbe, 
drugačne kulture, eksotične živali in rastline. Ker toliko 
potujemo, človeka včasih prešine, da smo v rodni državi videli 
že vse, kar se videti da. Daleč od tega! Samo če pogledamo 
biodiverziteto. Biodiverziteta so vsa živa bitja, od živali in 
rastlin do gob in bakterij, ter vse zgodbe, ki jih pišejo njihova 
življenja. Na tisoče jih je, okoli vsake slovenske vasi so in, 
zagotavljam vam, večine niste videli niti slišali še nikoli.

V evropskih razmerah Slovenija velja za eno bogatejših držav 
z biodiverziteto. Nekaj 10.000 naj bi v Sloveniji živelo samo 
živalskih vrst. Veliko k tej pestrosti prispeva geografski 
položaj države. Na zahodu se ozemlje dotika Sredozemlja, 
na severu sega pod Alpe, na vzhodu do panonskih ravnic 
in na jugu med dinarsko hribovje. In ker ima vsaka od teh 
štirih pokrajin svoje značilne živali in rastline, jih je na koncu, 
ko jih seštejemo, pač zelo veliko. A da bi se s to pestrostjo 
narave znali tudi pohvaliti, kot se pohvalimo, da smo hodili 

po Kitajskem zidu ali da smo na vrhu Eifflovega stolpa popili 
kavo, jo moramo najprej znati ceniti. V nasprotnem bomo še 
naprej živeli v prepričanju, da je sploh ni ali da je povsem 
nepomembna, kar seveda ne drži.

Medved in ris sta verjetno najbolj prepoznavni vrsti pri nas. Z 
njima se znamo občasno celo tudi pohvaliti. Sta pač dve od 
naših največjih in najbolj karizmatičnih živali. Manjše vrste so 
skoraj brez izjeme neprepoznavne. A prav med najmanjšimi 
se pomen biodiverzitete najbolj pokaže. Kisik, ki ga dihamo 
– delajo ga rastline, največ ga naredijo drobne, enocelične 
alge v rekah, jezerih in morjih. Pitna voda – čistijo nam jo 
za noht veliki nevretenčarji in bakterije. Hrana, ki jo jemo – 
tudi to je biodiverziteta, saj vsa hrana prihaja iz živih bitij, 
prostoživečih ali gojenih doma. In da hrana »zraste«, so 
potrebne še številne druge vrste: opraševalci, ki zaplodijo 
sadeže; deževniki, ki mešajo prst, da ostane rodovitna; ptice, 
pikapolonice, pajki, ki lovijo škodljivce v kmetijstvu in še in 
še.

Krvodajalske akcije bodo organizirali na prilagojen način 
tudi letos

Biodiverziteta okoli vsake slovenske vasi



25www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte

POVABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO za šolsko leto 
2021/2022

Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. 
do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 22. 3., do petka, 
26. 3. 2021. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer nam 
lahko izpolnjene vloge pošljete:
• skenirane na naš spletni naslov:  

vrtec.vransko@gmail.com,
• na naš naslov: OŠ Vransko-Tabor, OE vrtec, Vransko 

23, 3305 Vransko
• ali jih oddate v nabiralnik pred vrtcem.
Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k 
vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate 
pridružiti med šolskim letom 2021/2022. Otroke sprejema-
mo preko celega leta oz. do zapolnitev prostih mest, v tem 
primeru se bomo ravnali po Kriterijih za sprejem otrok v 
vrtec in vrstni red otrok (Uradni list RS, št. 15/2010).
EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo 
potekal od ponedeljka, 15. 3. 2021, do petka, 19. 3. 2021. 
Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov 
otrok, in jo tja tudi vrnejo.
In še dva napotka:
• Otroka vpišejo starši s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno 

v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne strani 

vrtca.
• Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike: davčna številka 

staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske 
številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega 
bivanja v vrtcu, elektronski naslov idr. Za pomoč pri 
vpisu in informacije smo dosegljivi na tel. št. 03 703 23 
92 (Mojca Brglez, pom. ravnateljice).

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE 
DO KONCA MESECA JUNIJA 2021 (za otroke, ki bodo 1. 9. 
izpolnjevali pogoj, da bodo stari najmanj 11 mesecev).
Na tem mestu vas obveščamo še, da je 29. 10. 2020  stopil 
v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
nalezljivih boleznih, ki uvaja obvezno cepljenje vseh otrok 
pred vstopom v vrtec.
»Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je 
opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani 
program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, 
se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju 
otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu 
in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, 
ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega 
zakona.« (Uradni list RS, št. 142/20).

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) biodiverziteto 
raziskujemo že 60 let. Opažamo, da se je v tem času njena 
pestrost v Sloveniji zelo zmanjšala – v veliki meri kot posledica 
sprememb, ki smo jih v okolju naredili ljudje. In prav ljudje 
smo tudi tisti, ki lahko in ki moramo te spremembe ustaviti 
– kdo nam bo sicer delal kisik, čistil vodo in kako bomo 
prišli do hrane in drugih nenadomestljivih dobrin iz narave? 
Na NIB smo prepričani, da to lahko dosežemo. Da bi kaj 
naredili tudi na področju uresničevanja tega prepričanja, s 
še devetimi partnerji sodelujemo v evropskem projektu LIFE 
Naturaviva, katerega cilj je čim več ljudi v Sloveniji seznaniti 
s tem, kaj biodiverziteta je, kako pomembna je za nas in kaj 
lahko naredimo, da jo bomo ohranili. Več o projektu in naših 
aktivnostih lahko preberete na spletni strani: https://www.
naturaviva.si/.

Napisal: dr. Davorin Tome

POVABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO za šolsko leto 2021/2022

Tehnični pregledi traktorjev in traktorskih 
priklopnikov z možnostjo podaljšanja registracije:

Tehnični pregledi na terenu se izvajajo za traktorje, pri katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 40 km/h in traktorske priklopnike do 3.500 kg največje dovoljene mase.

AMZS Šempeter v Savinjski dolini

Petek, 5. 3.
VRANSKO
AMZS Center 
varne vožnje
14.00–17.00

Sobota, 13. 3.
GOMILSKO
Dom krajanov
09.00–12.00

03 703 25 00, www.amzs.si

PRVINE VARNE VOŽNJE 
ZA TRAKTORISTE 
NA VRANSKEM



26 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte

Tokrat bomo nekaj vrstic namenili vsem skrbnikom psov, ki se 
zavedajo svoje odgovornosti in jim omogočajo ustrezne bivalne 
pogoje ter družabno življenje. Žal smo nad vsemi ostalimi 
obupali, saj kljub večkratnim prošnjam ni bilo ustreznega 
interesa po izboljšanju stanja življenjskih pogojev. Lahko 
dodamo le še dejstvo, da je stanje psa odraz skrbnikovega 
srca.

Za zdrav razvoj psa moramo znati zadovoljiti njegove osnovne 
nagone, kot so nagon po hranjenju, iskanju in gibanju. Veliko 
skrbnikov psov pogosto pozablja na zanimivo dejstvo, da psi 
večino informacij »prebirajo« skozi smrček. Vonj je eno izmed 
čutil, ki je pri psu najbolj razvito. Preko vonja pa pes sprošča tudi 
stres, ki se mu, ne glede na to, da vi morda tega ne prepoznate, 
zagotovo kdaj nakopiči.

Psi za komunikacijo z okoljem in seveda z nami uporabljajo  
t. i. miritvene signale (stresanje, oblizovanje, umikanje pogleda 
stran, mahanje z repom), s katerimi mirijo določene situacije, 
v katerih so se znašli. Pogosto nam ali pa drugemu psu z 
miritvenimi signali sporočajo, da želijo umik. Če jim umika ne 
omogočimo, se stres le še kopiči. Tako kot človek ima tudi pes 
določeno mero. Ko je stresa preveč, odreagira bolj agresivno. 
Ker ljudje pogosto ne prepoznajo zgodnjih znakov stresa in 
psu ne omogočijo umika iz stresnih situacij ali ga za izražanje 
miritvenih signalov, kot je renčanje, celo kaznujejo, se psu stres 
nakopiči do te mere, da reagira z ugrizem. Šele takrat skrbniki 
prepoznajo problem, ki je seveda nastajal dlje časa. Da bi se 
izognili nezaželenemu vedenju, je nujno potrebno pravočasno 
ukrepanje.

V kolikor boste svojega psa znali pomiriti in mu boste nega-
tivne situacije približali s pomočjo pozitivnih metod, bo sča-
soma spremenil čustveno stanje. Takrat pa lahko tudi prič-
nemo s prevzgojo.
Če se osredotočimo na sprehajanje, ki ga veliko skrbnikov daje 
na prvo mesto, moramo poudariti, da sprehajanje ni tako zelo 
pomembno kot aktivno ukvarjanje s psom. Nič nam namreč ne 
koristi, če imamo psa, ki zna osnovne ukaze, kot so sedi in lezi, 
se pa boji drugih psov, avtomobilov in ljudi in ga vsak dan znova 
spravljamo v stresne situacije, iz katerih odnese le konflikte.
Bistveno bolj produktivni bomo, če bomo psu omogočili dalj-

ši povodec (sledni) in gibanje izven urbanega naselja oz. 
sprehajalnih poti. Tam lahko psu skrijemo priboljške v travo in 
jih s pomočjo vonja išče. Ob tem se sprošča hormon dopamin, 
ki deluje pomirjujoče. Poleg tega se preko vohanja pes bi-
stveno bolj utrudi kot s sprehodom. V drugi del »sprehoda« 
lahko vključimo kratko igro z vlečenjem, vendar pozor! Vedno 
pustimo psu, da zmaga, saj s tem krepi samozavest. Šele nato 
se lahko odpravimo na kratek trening navajanja na bližino 
drugih psov, ki naj vedno poteka iz varne razdalje. Stojimo 
torej tako daleč stran, da naš pes zaznava drugega psa, vendar 
ob tem ne laja, vleče ali renči. Medtem ko ga zgolj zazna, mu 
dajemo priboljške, ki pa morajo biti res nekaj slastnega, nekaj, 
česar ne dobi vsak dan. Tako vajo ponavljamo dlje časa, vse 
dokler ne opazimo, da lahko krajšamo razdaljo do drugega psa 
ali druge osebe. Na ta način naučimo psa, da vedno ko se pojavi 
drug pes ali človek, sledi nekaj dobrega, torej priboljšek. Tako 
psa postopoma privajamo na srečevanje z drugimi psi.

V času treninga je izrednega pomena vzdrževanje preventive, 
torej preprečevanje stresnih situacij. Ob vsaki priložnosti, ko 
psu omogočimo, da prihaja v konflikte z drugimi psi, namreč 
nehote potrjujemo nezaželena vedenja. Pes, ki se zaganja in laja 
ob srečanju z drugim psom, dobi »nagrado«, ker nasprotujoči 
si pes vedno odide mimo. Tako se nezaželeno vedenje vedno 
znova potrjuje. Podobno se dogaja ob vsakodnevnem obisku 
poštarja mimo našega dvorišča. Pes se zaganja in laja, poštar 
vedno odide, pes dobi informacijo, da je bil pri svojem delu 
uspešen. V kolikor želimo odpraviti to nezaželeno vedenje, 
moramo najprej poskrbeti za preventivo. Nato lahko pričnemo s 
spreminjanjem čustvenega stanja psa ob prihodu poštarja, šele 
nato s prevzgojo.

Vsaka uporaba sile in pripomočkov, ki povzročajo bolečino 
(elektrošok ovratnice, zatezne ovratnice in bodeče ovratnice), 
pri psu povzročajo nelagodje in dolgoročno še več negotovosti, 
posledično agresijo. Odnos z našim psom naj bo zgrajen na 
podlagi zaupanja in sodelovanja, ne kaznovanja. Tudi ljudje smo 
v službi bolj produktivni, kadar smo za delo ustrezno nagrajeni. 
Delo lahko opravljamo tudi pod pritiskom in ob ustrahovanju, 
vendar tako delo ne mora biti opravljeno kakovostno. In v takem 
delovnem okolju se bomo slej kot prej »zlomili«.

Psi torej z veseljem delajo, kar želimo, vendar jim moramo to 
znati na ustrezen način prikazati. Psi se ne zaganjajo v druge pse, 
ljudi, ne renčijo in lajajo, zato ker bi bili nesramni ali dominantni, 
temveč zato, ker so to psi in na tak način komunicirajo z okolico. 
Naša naloga je, da prepoznamo njihovo telesno govorico in jo 
preusmerimo v pozitivne dražljaje. Ob tem je dejstvo, da nihče v 
odnosu ne potrebuje prevlade oz. dominance, ampak le veliko 
ustreznega znanja.

Za boljše počutje svojega psa mu torej ob naslednjem sprehodu 
omogočite popestritev v obliki iskanja priboljškov. Za večji 
občutek varnosti med sprehodom uporabljajte daljši povodec 
(ne fleksi!), brez zategovanja in uporabe sile. Izogibajte se 
konfliktom in bodite psu v oporo, kadar to potrebuje. Za dobro 
voljo vseh občanov pa poskrbite s pobiranjem iztrebkov za 
svojim psom. Kdo bo, če ne vi?

Katjuša Rajovec, Zavod Muri

Popestritev pasjega življenja
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Ne spreglejte



Ostanite odgovorni in ostanite zdravi.


