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Prekopa‒Čeplje‒Stopnik, Medgeneracijsko društvo Vransko, 
Čebelarska zveza Slovenije, Angelca Urankar, Mojca Grojzdek, 
Danilo Bevk

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 29. 4. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 4. 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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Beseda poslanca

Poznam veliko osebnih zgodb staršev otrok 
s posebnimi potrebami, ki so bili mnogokrat 
preslišani. Še kako dobro razumem njihovo stisko 
in njihove prošnje, da potrebujejo več terapij, več 
plenic, več pomoči in podpore. Zato sem, kot številni 
drugi državljani, še preden sem vstopil v Državni 
zbor, zbiral zamaške, papir in denar za osebe s 
posebnimi potrebami. Sedaj, ko sem poslanec 
NSi, stranke, ki je blizu ljudem, je moja želja, da 
to področje uredimo sistemsko. To pomeni, da 
lahko pomagamo vsem naenkrat in ne le vsakemu 
posamezno, kot sem to počel doslej.
 
Med drugim sem se v prvem valu epidemije covid-19 
zavzel, da so starši otrok s posebnimi potrebami 
dobili 150 evrov solidarnostnega dodatka, v drugem 
valu sem uspel s predlogom člena v zakonu PKP, da 
vsi starši oseb s posebnimi potrebami, ki prejemajo 
dodatek za nego, v času epidemije mesečno 
prejmejo za 100 evrov višji dodatek. V tem primeru 
gre za začasen ukrep, ki težave še ne rešuje na 
dolgi rok. Prav tako bodo starši otrok s posebnimi 
potrebami na mojo pobudo lahko brezplačno 
sobivali ob svojem otroku, in to brez starostne 

omejitve, hkrati pa bodo dobili bolniško nadomestilo zaradi odsotnosti z dela za čas sobivanja.

V začetku marca smo v Novi Sloveniji skupaj s koalicijo v zakonodajni postopek vložili zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih, s katerim bomo dvignili delno plačilo za izgubljeni dohodek staršem otrok s posebnimi potrebami.

Kot predlagatelju spremembe zakona je moj cilj, da starši otrok s posebnimi potrebami, ki danes prejemajo 588 evrov neto, 
od 1. julija 2021 prejmejo višje delno plačilo za izgubljeni dohodek, in sicer 736 evrov neto, kar ustreza minimalni neto plači.

Če se ozremo v preteklost, lahko ugotovimo, da do sedaj žal ni bilo posluha za to težavo, kajti delno plačilo za izgubljeni 
dohodek se je od leta 2011 uskladil samo enkrat, in sicer s 734,15 € na 751,77 € bruto, kolikor delno plačilo za izgubljeni 
dohodek znaša še danes. V 11 letih se je nadomestilo torej povečalo le za 17,62 € bruto, kar je 1,6 € na leto.

Pristojni minister Janez Cigler Kralj ima posluh za ranljive skupine in trdno verjamem, da bosta tako minister kot vlada naš 
predlog podprla. Tako bomo v Novi Sloveniji staršem otrok s posebnimi potrebami pomagali z dvigom delnega plačila za 
izgubljeni dohodek.

S tem zakonom uresničujem tudi svojo veliko željo, da otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem pomagamo 
sistemsko in vsem naenkrat.

Dejanja štejejo!

Aleksander Reberšek

V NSi predlagamo povišanje nadomestila za izgubljeni dohodek 
staršem otrok s posebnimi potrebami
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Beseda poslanca

V začetku marca sem zopet obiskal Ministrstvo za infrastrukturo 
– Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer smo 
pogledali, kje smo trenutno pri obnovi infrastrukturnih 
objektov.  Zato v nadaljevanju navajam, kaj smo se na sestanku 
dogovorili oziroma v katerem delu so projekti.

Prekopa – dograditev hodnika za pešce
Projektna dokumentacije je recenzirana. Občina je pridobila 
vsa potrebna zemljišča ter objavila razpis za izbor izvajalca, ki 
je bil pred kratkim izbran. Pogodba z izvajalcem je bila sredi 
meseca marca poslana v podpis na DRI. Pričakujemo, da 
bomo z deli pričeli v kratkem.

Preplastitev vozišča na cesti R2-447/290 Šentrupert–Ločica
Preplastitev vozišča na cesti R2-447/290 Šentrupert–Ločica je 
načrtovana na več lokacijah, in sicer od km 0.000 do 2.200, 
od km 3.700 do km 4.450, od km 5.400 do km 6.780, od km 
7.000 do km 7.450 in od km 8.100 do km 8.743. Ocenjena 
vrednost navedenih preplastitev, katerih skupna dolžina 
znaša ok. 6,4 km, znaša 1.159.600 evrov. Na sestanku mi je 
bilo obljubljeno, da bi z deli lahko pričeli že jeseni. Končno!

Prehod za pešce v Brodeh
Za ureditev prehoda za pešce v Brodeh še niso končani 
postopki za odkup zemljišč. Glede na trenutno dinamiko bi 
predvidoma v sredini leta lahko pristopili k pripravi projektne 
dokumentacije za gradnjo. Ocenjujemo, da bo možno h gradnji 
pristopiti še v letošnjem letu. Ocenjena vrednost del znaša 
70.500,00 evrov.

Cesta Pondor–Tabor
V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija regionalne 
ceste R3-732/8215 Pondor–Tabor, dograditev hodnika za 
pešce, prestavitev in zaščita komunalnih vodov, ureditev 
odvodnjavanja ter ureditev prometne opreme in signalizacije.
Izdelana bo projektna naloga za PZI projektno dokumentacijo. 
Javno naročilo za izbor projektanta je predviden še v prvi 
polovici leta 2021.

Rekonstrukcija ceste Velenje–Dobrteša vas
V zaključevanju je javno naročilo za izdelavo PZI projektne 
dokumentacije rekonstrukcije od km 5,310 do km 6,700. V 
2021 bo zaključeno projektiranje.
Projektna dokumentacija je predana v pregled, sledi recenzija, 
nato odkupi in gradnja.
Sanacija plazu Andraž na državni cesti R3-694/1268 Velenje–
Polzela–Dobrteša vas od km 6,910 do km 7,085 v dolžini 175 
m. Projekt je v fazi izbora izvajalca gradbenih del. Ocenjena 
vrednost del znaša 372.814,00 evrov, rok izvedbe pa je 150 
dni po sklenitvi pogodbe.

Gradnja dveh novih mostov v naselju Brode na DC R2-447 – 
Občina Vransko
10-0031 Most čez Bolsko v Brodeh CE0014 v km 8,760
Objekt se nahaja na državni cesti R2-447/290, odsek 
Šentrupert–Ločica, v km 8,760. Predvidena je rehabilitacija 
tehnično neustreznega in poškodovanega premostitvenega 
objekta. Novelacija projektne dokumentacije na nivoju PZI je v 
teku in bo zaključena v drugi polovici leta. Urediti bo potrebno 
še zemljiškoknjižne zadeve. Vrednost investicije je ocenjena 
na 429.286,00 evrov.
Predvidena je ureditev pločnika, ki se naveže na križišče, ki se 
ureja v sklopu rekonstrukcije mostu čez Bolsko.
Projektna naloga za izdelavo IZP-ureditve pločnika na R2-
447/0290, od km 8,110 do km 8,738 (v dolžini 628 m) v območju 
AC-priključka Vransko je izdelana in potrjena s strani Občine in 
je poslana na potrjevanje projektnih nalog na komisijo DRSI.

10-0032 Most čez Bolsko v Brodeh CE0015 v km 9,050
Objekt se nahaja na državni cesti R2-447/290, odsek 
Šentrupert–Ločica, v km 9,050. Predvidena je rehabilitacija 
tehnično neustreznega in poškodovanega premostitvenega 
objekta. Projektna dokumentacija na nivoju PZI je izdelana in 
revidirana. Zemljiškoknjižne zadeve na parcelah v vplivnem 
območju predvidenih posegov so urejene. V teku je obnovitev 
DRSV-soglasja. Vrednost investicije je ocenjena na 
404.252,00 evrov.

Infrastrukturni projekti v Spodnji Savinjski dolini
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Beseda poslanca

Nadhod za pešce v Žalcu
Nadhod za pešce se nahaja na cesti R2-447/0367 v km 
5,800. Predvidena je rehabilitacija tehnično neustreznega 
in poškodovanega premostitvenega objekta. Izveden je 
bil natečaj za arhitekturno oblikovanje nadhoda za pešce, 
na osnovi katerega je Občina Žalec izvedla razpis za izbiro 
projektanta. Občina naročila ni oddala, saj bodo spremenili 
projektno rešitev. V usklajevanju je projektna naloga za 
rekonstrukcijo obstoječega nadhoda. Izhodiščna vred-
nost investicije je 327.874,00 evrov. V skladu s sprejetim 
proračunom ni predvidenih sredstev za izvedbo gradbenih del 
v letih 2021/2022.

Krožišče Pondor
Na Občini Tabor je bil skupaj s projektantom ter lastniki, ki še 
niso podpisali pogodb, sestanek, kjer so bile predstavljene 
rešitve. Rešitve bodo upoštevane v novelaciji PZI-projektne 
dokumentacije. V izdelavi je novelacija PZI ter izdelava DGD. 
Rok je podaljšan zaradi pogoja po izvedbi monitoringa dvoživk. 
V 2021 pričakujemo zaključek projektiranja, odkupov ter 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, Območna 
enota Celje, k DGD projektni dokumentaciji za rekonstrukcijo 
križišča Prekopa je bil zahtevan monitoring prehajanja dvoživk.
Skladno s sprejeto Strategijo razvoja prometa v RS in 
Nacionalnim programom razvoja prometa v RS za obdobje 
do leta 2030 je bil marca 2018 sprejet načrt vlaganj v promet 
in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023, ki med 
drugim z ukrepom Ro. 47 opredeljuje obveznost zagotovitve 
migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnosti 
voznikov pred trki s prostoživečimi živalmi.
Natančneje ukrep Ro. 47.1 določa pripravo navodil in 
tehničnih specifikacij migracijskih koridorjev dvoživk na 
obstoječih cestah, skladno s čimer je v letu 2019 Direkcija RS 
za infrastrukturo v sklopu okoljskih projektov naročila izdelavo 
Strokovnih podlag za izdelavo navodil in tehničnih specifikacij 
za zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na državnem 
cestnem omrežju (CKFF, december 2019), ki podajajo 

usmeritve za celotno državno cestno omrežje, tj. ceste v 
upravljanju DRSI in DARS. Predmetne strokovne podlage poleg 
biologije dvoživk in njihovih raziskav opredeljujejo predvsem 
načine vključevanja ukrepov za dvoživke v proces prostorskega 
umeščanja, načrtovanja in izvedbe cestne infrastrukture, 
vključno s tehničnimi specifikacijami ukrepov za dvoživke in 
usmeritvami za njihovo vzdrževanje.
Iz Predloga ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju 
DRSI, ki ga je v letu 2018 pripravil Center za kartografijo favne 
in flore, izhaja, da je odsek regionalne ceste R2-447/0290 
Šentrupert–Ločica od km 5+960 do km 6+402 zabeležen 
kot črna točka za dvoživke, ki so zavarovane z Uredbo o 
zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 
46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 
102/11, 15/14, 64/16 in 62/19)  To pomeni, da na tem odseku 
prihaja do povoza zavarovanih vrst dvoživk. Omenjeni odsek 
se nahaja na območju predvidene rekonstrukcije križišča. 
Skladno z navodili Direkcije RS za infrastrukturo je potrebno 
pri pripravi projektne dokumentacije upoštevati  Strokovne 
podlage za zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na 
cestnem omrežju, ki ga je izdelal Center za kartografijo favne 
in flore in je objavljen tudi na spletni strani DRSI.
Na zahtevo nosilca urejanja prostora (Zavod RS za varstvo 
narave) je potrebno v spomladanskem času izvesti monitoring 
prehajanj dvoživk preko predmetnega odseka ceste. V izdanem 
mnenju je napisano, da je potrebno izvesti natančne raziskave 
populacij dvoživk in njihovih selitev ter predpisati potrebne 
ukrepe. Ker zaradi nizkih temperatur še ni prehodov dvoživk, 
izvedba štetja še ni možna. Po pregledu tega poročila bo Zavod 
RS za varstvo narave lahko izdal mnenje o skladnosti izvedene 
raziskave in poročila s predpisanimi metodami in navodili iz 
Strokovnih podlag. Z monitoringom se bo ugotovilo število 
dvoživk in zgostitev prehajanj preko ceste. Na podlagi tega 
bo mogoče predpisati ustrezne ukrepe za varstvo dvoživk ter 
predvidene ukrepe upoštevati pri izvedbi rekonstrukcije ceste. 
Cilj je ustrezno zavarovati ogrožene vrste, hkrati pa zvišati nivo 
varnosti udeležencev v prometu.

Aleksander Reberšek

Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Nik Prebil obvešča, da bo v poslanski pisarni (Krajevni 
urad Vransko, Vransko 59) prisoten:
- v ponedeljek, 12. 4. 2021,
- v ponedeljek, 26. 4. 2021.
V maju je predviden datum ponedeljek, 10. 5. 2021.
Navedene dni bo prisoten po ustaljenem urniku – med 15.00 in 16.30. Izven tega časa je na voljo na 
elektronskem naslovu nik.prebil@dz-rs.si in na mobilni številki: 030-452-466.

Občinska uprava

Obvestilo poslanca Nika Prebila o delovanju poslanske pisarne
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Zgodilo se je

"Ni toliko pomembno, koliko si star, pomembnejše je, kako si 
star." (Pečjak, 2007)

Peti zaporedni izbor Najboljši za volanom, na katerem lah-
ko sodelujejo mladi do vključno 26. leta starosti, se je že pri-
čel. Tudi letošnji zaključek bo v Centru varne vožnje AMZS 
na Vranskem, in sicer 19. maja.

Na spletni strani www.najboljsizavolanom.si si vsi tisti, ki bi 
radi sodelovali, lahko odprete spletno stran, na kateri je pisni 
test. Test bo mogoče reševati do 31. marca 2021. Vsi tisti, ki 
se bodo želeli uvrstiti v praktični del tekmovanja – polfinalna 
izbora bosta predvidoma 21. in 22. aprila 2021 v AMZS Centru 
varne vožnje na Vranskem, bodo morali pravilno in v čim 
krajšem času odgovoriti na 20 vprašanj, naključno izbranih 
iz nabora več kot 800 vprašanj s področja cestnoprometnih 
predpisov, varne mobilnosti, motoroznanstva, prve pomoči in 
poznavanja AMZS.
V polfinalu se bo pomerilo najboljših 50 reševalcev in najboljših 
50 reševalk spletnega testa, v finalu, ki bo predvidoma 19. maja 
2021  (prav tako na Vranskem), pa najboljših 10 polfinalistov in 
10 polfinalistk. 

Kdo lahko sodeluje na izboru Najboljši za volanom 2021? 
Sodeluje lahko vsak, ki ima vozniško dovoljenje, ki nima 
kazenskih točk in ni bil kaznovan (kar dokazuje s potrdili pred 
udeležbo na polfinalu) in ki je rojen leta 1995 ali kasneje, saj 
lahko sodelujejo mladi do vključno 26. leta starosti.

Najboljši in najboljša za volanom 2021 se bosta domov za 
eno leto odpeljala z novim Fordovim fokusom, a tudi ostale 
finaliste in finalistke čakajo lepe nagrade: e-skiro in bon za  
20 % popusta na avtomobilsko zavarovanje Zavarovalnice 
Sava, komplet vrhunskih Continentalovih pnevmatik, Petrolove 
darilne kartice v vrednosti 400 evrov, 250 evrov in 150 evrov, 
športna ura Garmin Vivoactive, udeležba na dinamični vožnji z 
Andrejem Jerebom na Vranskem, udeležba na drift akademiji 
z Luko Markom Grošljem na Vranskem ter bon za 40 evrov za 
AMZS-članstvo.

Mladi niso problem
Da so mladi vse boljši in bolj varni vozniki, potrjuje statistika. 
»V AMZS smo prepričani, da se lahko vozniki z dolgoletnim 
vozniškim stažem od mladih ogromno naučimo. Vrsto let je 
namreč veljalo, da so mladi udeleženci tisti, ki spadajo med 
najbolj tvegane skupine. Toda pregled povprečne starosti 
povzročiteljev prometnih nesreč v letu 2020 znova potrjuje, 
da delo z mladimi, kamor spadajo tudi dodatno usposabljanje 
za voznike začetnike in najrazličnejše preventivne aktivnosti, 
že kaže učinke: povprečna starost povzročiteljev prometnih 
nesreč s smrtnim izidom je bila lani 45,9 leta, povzročiteljev 
prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami 46,5 leta 
in povprečna starost povzročiteljev vseh prometnih nesreč 
44 let,« pove Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri 
Avto-moto zvezi Slovenije, in dodaja: »Tudi za leto 2020 smo 
pripravili analizo povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki 
avtomobilov po starostnih skupinah. Ugotovitve kažejo, da se 
je večletni  trend napredka med mladimi lani nadaljeval, raste 
pa število povzročiteljev prometnih nesreč med starejšimi od 
35 let.«
Na sliki: Kot zmagovalca Najboljši za volanom 2020 sta se 
domov odpeljala s Fordovo pumo. Petra jo je najprej odpeljala 
pokazat sorodnikom in se zapeljala na piknik v Kamniško 
Bistrico, Matej pa se je odpravil v Monako – puma se je dobro 
odrezala na dolge proge in pri vožnji po tesnih ulicah.                            

T. T.

Najboljši za volanom 2021 na Vranskem

Bo že držalo, da si star, kolikor se počutiš, in da so leta samo 
številke. Domsko življenje nas to vedno znova uči, to lahko 
opazujemo tudi pri svojih družinah ter v skupnosti. Zelo ve-
liko se lahko naučimo v vseh obdobjih svojega življenja, če 
le imamo željo in zmožnosti. Pri stanovalcih je spodbuda k 
temu, kaj še lahko zmorejo, v domovih ključna, pomembno je 
iskanje virov moči pri stanovalcih, kje so dobri, kaj še zmore-
jo. »Koronski čas« nam je prinesel veliko izzivov in drugačnih 
načinov dela, ki smo jih vajeni in ki jih spodbujamo v domo-
vih. Poudarjen je bil predvsem zdravstveni vidik dela v tem 

času, da smo zagotovili varnost naših stanovalcev in zaposle-
nih. Vendarle pa imamo drugi profili v domovih pomembno 
vlogo pri opominjanju, da smo v osnovi socialnovarstveni 
zavodi, ne pa samo zdravstvena institucija. Pri stanovalcih je 
potrebno skrbeti še za druge aspekte življenja in bivanja. V 
času korona krize je bil socialni vidik potisnjen ob stran zavo-
ljo zdravstvene koristi stanovalcev. Seveda smo se ga trudili 
ohranjati, vendar smo bili primorani prekinjati skupne aktiv-
nosti, druženja stanovalcev, skupinska druženja s svojci. V 
tem času smo obiskovalce omejili na minimum s potrebnimi 
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ukrepi. Ni bilo nastopov, prostovoljstva, aktivnosti. Zaveda-
mo se, da je stanovalcem ob teh aktivnostih najpomemb-
nejša družba, pogovor s sostanovalci, neomejeno druženje. 
To je tisto, kar prinaša dinamiko v domsko življenje. Znotraj 
doma stanovalci navežejo stike, ki so za njih pomembni, ki 
jim pomagajo k boljšim dnevom v institucionalnem varstvu. 
Zaradi ukrepov pa smo se trudili, da smo jim to zagotovili z 
individualno obravnavo. Smo pa v tem času vendarle še bolj 
spoznali posameznika, predvsem tiste, ki v skupinskih ak-
tivnostih včasih ne izstopajo. Trudili smo se z navezovanjem 
stikov s svojci na drugačne načine, ki se izvajajo še zdaj in se 
bodo izvajali še naprej. V preteklosti je prevladovalo mnenje, 
da so domovi za starejše hiralnice, kamor se gre umret, ven-

dar se vsak dan trudimo, da pokažemo, da ni tako. Življenje v 
institucijah zahteva kompromise na določenih področjih, da 
delo, ki ga opravljamo, lahko steče. Od vsakega stanovalca 
posebej je odvisno, kako si bo želel preživljati čas, naloga nas 
pa je, da se mu približamo v možnostih, ki jih stanovalec vidi 
kot dobre zase. Zavedamo se, da je tako za bodoče stano-
valce kakor za svojce prehod v domsko življenje naporen in 
stresen. Vsi skupaj si moramo dati čas, da se navadimo eden 
na drugega, da stanovalca spoznamo, da se poskušamo pri-
lagoditi njegovim potrebam in najdemo skupno pot sodelo-
vanja in da stanovalec spozna nas. Naša majhnost je velika 
prednost pri ustvarjanju odnosov s stanovalci. Zavedamo se, 
da so to generacije, ki jim je delo zapolnjevalo dneve življe-
nja, pogosto za kaj drugega ni bilo priložnosti. Stanovalci so-
delujejo v domskem življenju, imajo izbiro, kaj početi, česa se 
udeležiti. Skupaj s svojci se trudimo, da jim zagotovimo kva-
litetno jesen življenja, da se jim približamo v njihovih željah in 
interesih. Brez dobrega sodelovanja s svojci bi bilo naše delo 
veliko težje.

Verjamemo, da nas čakajo boljši časi, ko bomo lahko spet 
skupaj spili kavo in priredili piknik na sončen dan. Ko bomo 
lahko proslavili naše delo, potrpežljivost in prilagajanje sta-
novalcev ter svojcev. Upamo, da kmalu. Do takrat pa ostani-
mo zdravi!

Jerneja Lakovšek, mag. soc. del.

Koronavirus je 
prinesel s seboj 

številne omejitve, 
življenje je 

drugačno, druženja 
niso mogoča. Ne 

smemo pa pozabiti, 
da v medsebojnih 

odnosih štejeta 
tudi čas in 

pozornost, ki ju 
namenjamo drug 

drugemu.
    
ABRAHAMKA TINA

Že dolgo je bilo znano, da v letošnjem februarju na Tešovi 1 
praznuje abrahama naša Kristina Gotar, zato smo združili ide-
je in moči, da ji ob njenem prazniku izkažemo pozornost in 
hvaležnost za vse dobro, kar nam je v preteklosti podarila.
Sodelavke v Vrtcu Vransko so ji že deset dni pred njenim pra-
znikom pripravile vrsto čudovitih presenečenj, zapeli so ji 
tudi otroci in stekle so solzice sreče.
Potem jo je redno obiskoval neznani škratek. Vsak dan jo je 
pričakalo kakšno darilce. En dan so bili to baloni, naslednji 

čokoladica, nato pica, tople, ročno pletene nogavice … Zad-
nji dan pred rojstnim dnevom pa je na njenem dvorišču za-
cvetela planika.
Žal nam razmere niso dovoljevale konkretnega praznovanja 
kot v preteklosti, vendar obljubljamo, da bomo, ko bo živ-
ljenje krenilo v ustaljene tirnice, vse zamujeno nadomestili.
Tini pošiljamo ob praznovanju še zadnji pozdravček:
 

DRAGA NAŠA TINA!

Si človek z velikim Č, saj imaš veliko srce in izjemen čut za 
sočloveka.

Si pridna mravljica, nikoli se ne ustaviš. Človek nikoli ne 
sme šteti svojih let, pač pa lepe spomine, dejanja nesebične 

pomoči. Trenutke, ko je s svojo dobroto osrečil druge. Če 
šteješ le to, draga naša Tina, je bilo pri tebi vsega mnogo, 
mnogo. Ostani še naprej takšna, kot si, saj si nam takšna 

resnično všeč.

Veliko zdravja, sreče, ljubezni in smeha
naj te spremlja na vseh poteh!

Zato najlepše voščilo naj ti velja,
ni veliko – je pa iz srca.

Škratek in sodelavci

Zgodilo se je
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. februarjem in 15. marcem 2021

Dogodki
V ponedeljek, 19. oktobra 2020, je bila razglašena epidemija 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
S tem dnem smo gasilci prekinili večino nenujnih aktivnosti, 
kot so na primer tekmovanja, srečanja … Še vedno opravlja-
mo zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih ter delno uspo-
sabljanja.

V petek, 5. marca 2021, je ob 18.13 v Pernovem, občina Žalec, 
Gasilska zveza Žalec, prišlo do požara v sobi dementnega od-
delka v Domu Nine Pokorn. Požar so prvi pričeli gasiti zapos-
leni v domu, po prihodu na kraj požara pa so gasilci pogasili že 
lokaliziran požar. Na požar so bili aktivirani gasilci PGD Velika 

Pirešica, PGD Zavrh pri Galiciji, PGD Žalec, PGD Ponikva pri Žalcu in PGD Gotovlje, skupno je na požaru sodelovalo 59 gasilcev 
z 10 vozili in gasilsko avtolestvijo. Stanovalci doma, ki so bili na omenjenem oddelku, so bili evakuirani v sosednji oddelek. 
V požaru je bila poškodovana ena oskrbovanka, ki je bila z reševalnim vozilom pripeljana v Splošno bolnišnico Celje, in ena 
zaposlena zaradi vdihavanja dima. Na požarišču je ostala gasilska straža. Gasilska intervencija se je zaključila okoli 20. ure.

V tem času je bila podpisana pogodba o opravljanju javne gasilske službe tudi v občini Tabor. Tako so gasilci podpisali po-
godbe za leto 2021 v vseh petih Občinah, v katerih so gasilska društva združena v Gasilski zvezi Žalec. Podpis pogodbe je bil 
izpeljan 3. marca 2021 v prostorih Občine Tabor, udeležili pa so se ga župan Občine Tabor Marko Semprimožnik, predsednik 
GZ Žalec Edvard Kugler, namestnik poveljnika GZ Žalec David Krk, poveljnik Gasilskega poveljstva občine Tabor Peter Jezernik 
in predsedniki vseh treh gasilskih društev, ki delujejo na območju občine.

Zaradi epidemiološke situacije se občni zbori gasilskih društev trenutno ne morejo izvajati v klasični obliki. Večina od 32 ga-
silskih društev bo občne zbore zato izvedla, ko se bodo razmere izboljšale, 4 gasilska društva pa so se v tem času odločila, da 
bodo občni zbor izvedla korespondenčno po pošti.

Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 16 intervencij, ki so skupno trajale 18 ur in 30 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 15 minut, najkrajša pa 25 minut.

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
V GPO Žalec so imeli 7 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela  je bilo 5 intervencij, v GPO Braslovče so 
imeli tri intervencije, GPO Vransko eno intervencijo, 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, 26. 1. 2021
Ob 18.36 smo bili s strani občana obveščeni, da so se v 
Stopniku, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, vnele saje v 
dimniku stanovanjske hiše. Po proženju pozivnikov in sirene 
so domači sporočili, da gre za kurjenje pod nadzorom. In-
tervencija je bila preklicana, zato so se gasilci PGD Vransko, 
Prekopa–Čeplje–Stopnik, Ločica pri Vranskem in Tešova 
vrnili v gasilske domove.

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

Zgodilo se je
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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:
Aichman,A.: Najdi me
Todd, A.: Najtemnejša luna
Kay, E.: Sedem laži
Jansson, S.: Zimska voda
Mackintosh, C.: Nikoli nisi sama
Hess, A.: Nemška hiša
McGowan, C.: Kaj si storil
Delaney, J. P.: Popolna žena
Miller, H.: Videl sem te
Fitzek, S.: Darilo
Ward, P.: Romanca za eno poletje
Godler, J.: Casino banale
Kealey, I.: Osvoboditev
Louis, L.: Draga Emmie Blue
Messina, L. I.: Telefon v vetru
Caldwell, C.: Damin stražar
Bybee, C.: Ko vidim tvoj nasmeh
Camp, C.: Neznanec v ogledalu
Grča, T.: Skodelica življenja

Bogataj, J., Glavan, M.: F. Saleški Finžgar ‒ 
vera v resnico, lepoto in pravico
Kišimi, I.: Kaj si drugi mislijo, ni tvoj problem
Grdina, I.: Slovenski Mozart, knjiga o J. Ipavcu
Posega, E.: Kaj? Kje? Kdaj? Kako? S čim?
Novak, K.: Cigan, ampak najlepši
Lainšček, F.: Kurji pastir
Drakulić, S.: Dora in Minotaver
Nussdorfer, V.: Nekaj vam želim povedati

MLADINA:
Bonilla, R.: Velika knjiga super zakladov
Pearson, L.: Hilda in polnočni velikan
Pearson, L.: Hilda in trol
Štefan, A.: Zajčkova hišica
Rozman, A.: Dvanajst mescev
Wilkinson, P.: Miti, legende in svete zgodbe
Davies, B.: Pridni medo nogometaš
Kralj, M.: Puhek pri veterinarju; Puhek je našel svoj dom
Hart, C.: Tok, tok, dinozaver

Občinska knjižnica Vransko

Spoštovane in spoštovani, sodelujoči v bralnih projektih Savinjčani beremo in Mali Savinjčani beremo,
sporočamo vam, da smo trajanje projektov, zaradi epidemioloških razlogov, podaljšali do junija. Načrtujemo, da najmlajše 
bralce za pridno branje in pripovedovanje nagradimo v prvih dneh junija, starejše pa 21. junija 2021. Časa je torej dovolj, da 
se veliki bralni družini pridruži še kdo.

Čebela BERE MED!
Kako dobro se zavedamo pomena branja in kritičnega razmišljanja? Zakaj je branje tako pomembno? LAS Spodnje Savinjske 
doline in partner pri projektu Medobčinska splošna knjižnica Žalec bosta preko raznolikih projektnih aktivnosti in dogodkov 
iskala odgovore ter izkušnje in dognanja delila v celem partnerstvu. Glavni poudarek izvajanja projekta na področju LAS 
Spodnje Savinjske doline bo tako predstavitev pomembnosti branja, živahne razprave in brezmejne igre – družinsko branje. 
V obdobju od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2022, ko se zaključi druga, zaključna faza, bomo izvedli naslednje aktivnosti:
Aktivnost 1: KNJIŽNICA – ZAKLADNICA ZNANJA
• Mali Savinjčani beremo
• Savinjčani beremo
• Družina bere 
Aktivnost 2: KNJIŽNIČARSKI DOGODKI
• Pravljični maraton
• Strokovna predavanja
• Pravljične ure s poustvarjanjem
• Zmorem, če mi pomagaš (branje ranljivim skupinam) 
Aktivnost 3: KNJIŽNICA – SREDIŠČE DOGAJANJA 
Aktivnost 4: PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI IN IZMENJAVA IZKUŠENJ

KNJIŽNE NOVOSTI
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Vranin glas 

A 'MATE KEJ ZA PUSTA HRUSTA?

Lepo vreme vabi v naravo

V času pred pustom je v vrtcu vedno veselo in razigrano. Otroci 
celo leto sanjajo o tem, v kaj se bodo lahko tisti dan spremeni-
li. Zadnji dve leti nam je »malo« nagajala korona, vendar se ne 
damo. Namesto zime smo letos preganjali kar virus. Upamo, da 
nam je uspelo, kajti živžav v vrtcu je nazaj.
Vsaka skupina je v svojem mehurčku plesala, se šemila, maza-
li smo si obraz, izdelovali maske. Nekateri so vmes praznovali 
tudi rojstne dni, ki se jih je v času, ko je bil vrtec zaprt, kar nekaj 
nabralo. Veliko smo prepevali, se naučili deklamacijo o pustu in 
spoznavali najbolj znano masko v Sloveniji – kurenta. Tudi krofi 
na pustni torek niso manjkali. Za zaključek pustnega dogajanja 
pa smo letos prvič imeli svoj pustni karneval. Otroci so si v svoji 
skupini izdelali transparente in se z njimi predstavili drugim sku-
pinam. Karneval je bil izpeljan v skladu s priporočili in ukrepi za 
preprečevanje okužb s koronavirusom. 

Ob tej priložnosti je nastal tudi filmček. Lahko si ga ogledate na 
https://youtu.be/-EIFhdM8zdc

Koordinatorica Brigita Reberšek

Druženje s sovrstniki in lepo vreme – kaj je lahko še lepšega!
Februarski dnevi so nam postregli s prijetnimi temperaturami 
in obilo sonca ter nam dali možnost za krepitev in ohranjanje 
zdravja na svežem zraku v gibalno spodbudni okolici našega vrt-
ca.
Tako smo se v zadnjem tednu februarja otroci vseh oddelkov 
vrtca odpravili na CICI pohod. To je vsakomesečni pohod, ki je 
precej daljši od navadnega sprehoda, ponavadi pa tudi vse-
binsko osmišljen. Tudi gibalni program Mali sonček, v katerega 
smo vključeni vsi oddelki od dveh let dalje, nam glede na starost 
narekuje določeno število pohodov. Tako smo združili naloge 
za Mali sonček in področja narave, matematike in jezika. Vsa-
ka skupina si je zadala svoj cilj, glede na starost in seveda spo-
sobnosti, saj moramo otrokom zastavljati izzive, ki ne smejo biti 

pretežki, hkrati pa tudi ne prelahki. Z gibanjem otrok spoznava 
svoje telo, preizkuša, kaj zmore in ob porajajočih se sposobnos-
tih pridobiva veselje, ponos, samozavest in občutek ugodja. Z 
daljšimi pohodi pa tudi vzdržujemo kondicijo, razvijamo koordi-
nacijo gibanja in ne nazadnje spoznavamo svoj kraj.
Med potjo smo iskali prve znake bližajoče se pomladi, saj smo s 
pustom uspešno pregnali zimo. Opazili smo prvo cvetje, ki je že 
pokukalo iz zemlje, in iskali možnosti za premagovanje naravnih 
ovir.

Kam so nas vodile poti, pa si oglejte na fotografijah.

Koordinatorici CICI pohodov: Nada Kolar in Maja Gams



11www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Vranin glas 

Epidemija – možnost razvijanja temeljnih vrednot

Zdi se, da je čas epidemije pogosto iz nas potegnil tisto najbolj-
še, kar premoremo, včasih pa tudi slabo. Rada bi se osredotoči-
la predvsem na pozitivno, saj smo ravno v vrtcu tisti, ki dajemo 
otrokom vzgled, motivacijo, otroci nas opazujejo, posnemajo, 
na zavedni in nezavedni ravni.

Ljudje smo radi v coni ugodja in epidemija nas je pripeljala na 
zelo razburkano morje. Vse, kar nam je predstavljalo rutino in 
stalnost, smo naenkrat morali spremeniti, se prilagoditi in v 
dani situaciji iskati najboljše rešitve. Včasih nas je to žalostilo, 
saj je to morda pomenilo, da v vrtcu zaradi vseh omejitev NIJZ, 
spreminjajočih pravil, ki so bila sicer v prid zdravju, nismo mogli 
uresničiti česa, kar bi našim družinam olajšalo življenje. V tem 
času sta bili žal ustavljeni tudi uvajanje in sprejemanje novincev.
Je pa ta čas pokazal moralo in etiko načel že kar v našem kolek-
tivu. Večina naših zaposlenih ni veliko razmišljala, ko se je javila 
za nujno varstvo in kasneje tedensko testiranje. Nihče ni vedel, 
kako lahko izpostavljenost na delovnem mestu vpliva na njego-
vo zdravstveno stanje, na stanje doma, morda za prenos virusa 
na svoje starše, stare starše … V prvem valu smo tako mnogo 
ur, čeprav na čakanju doma, preživeli angažirani, kako preko 
sklopov dejavnosti sporočiti družinam, da nam je mar zanje, jim 
pošiljali mnoge ideje, ki smo jih dolge ure tehtali po strokovni 
plati, da bi bile ravno prav poučne in hkrati zabavne. Na daljavo 
je potekalo tudi delo naše svetovalne delavke. Ker imamo v vrt-
cu sodelavce, ki razpolagajo z zavidljivo paleto različnih znanj, 
in ker smo mnenja, da mora znanje znotraj ustanove krožiti in 
se ne kopičiti, smo izkoristili tudi to prednost in poleg zunanjih 
izvajalcev pritegnili tudi nekatere sodelavce, da so svoje znanje 
delili naprej. Ta čas smo torej izkoristili tudi za strokovno rast.
V drugem valu pa smo se osredotočali predvsem na ažurno po-
dajanje informacij in jih poskušali ravno prav jedrnato in hkrati 
dovolj razumljivo predati našim staršem. Zavedamo se, da vča-
sih pri uporabnikih kakšna informacija ni bila sprejeta v tej luči, 
vendar pa smo se tudi mi nenehno prebijali skozi medije, okro-
žnice in številne nejasnosti in dileme. Hkrati smo želeli opozar-
jati in osvetljevati tudi nekatera rizična področja, ki smo jih nas-
lavljali na starše: od kontaktov ob duševnih stiskah in nasilju do 
pomena branja in gibanja za otroke, kako pomembno je, da smo 

otrokom vzor idr. Hkrati smo se osredotočali na delo v nujnem 
varstvu, ki sta nam ga s sklepoma omogočili občini ustanovite-
ljici. Še enkrat smo dokazali, da je tam, kjer je volja, tudi pot, in 
čeprav skupaj pod eno streho iz obeh okolij, smo ta čas k sreči 
prehodili močnejši, s polno lepih spominov na sodelovanje, pri-
lagajanje in, kar je najpomembneje, brez okužb.

Ob ponovnem odprtju vrtca za vse pa nam je bil skupni cilj s 
starši, kako čim bolj podpreti otroke, da bo  vrnitev nazaj v naše 
vrtčevsko okolje čim manj stresna. In tukaj so nas otroci zopet 
prijetno presenetili, saj so verjetno od močne želje po druženju 
s prijatelji in vzgojitelji pozabili, da bi lahko bil morda prvi korak 
čez prag težak. Nasprotno – čutiti je bilo vzhičenje, slišati smeh, 
opaziti veselje … Starši še vedno sprejemate z veliko mero razu-
mevanja organizacijo in življenje v vrtcu v »mehurčkih«, kar od 
vseh deležnikov zahteva veliko prilagajanja in strpnosti, za kar se 
vam iz srca zahvaljujemo. Na ta način skupaj ustvarjamo pogoje 
s čim manj možnosti za prenos morebitnih okužb. Gre za vaše in 
naše zdravje, zato resnično poklon vašemu odgovornemu ravna-
nju, upoštevanju vseh ukrepov in protokolov. Skupaj zmoremo!
Ugotavljamo, da je čas epidemije priložnost, da si med sabo po-
magamo, si prisluhnemo, se pogovarjamo o temeljnih vredno-
tah brez žuganja in namesto tega na otroke vplivamo s svojimi 
pozitivnimi dejanji, zgledi, skrbno izbranimi vsebinami, svojimi 
pogledi in ne nazadnje s svojim optimizmom. Izkušnje govorijo, 
da se ta pristop obrestuje. Dogajajo se sicer počasni premiki, 
vendar tudi počasi se daleč pride.

Epidemija v 21. stoletju je poslala nedvomno sporočilo, da smo 
ranljivi – tako posamezniki kot celotna družba. Kako močni 
bomo izšli iz tega in kakšen priokus bomo pustili, sladek ali gre-
nak, je v glavnem predvsem odločitev vsakega posameznika. V 
vrtcu smo se že s svojo vizijo VSAK DAN STREMIMO K SPOŠTLJI-
VIM IN ISKRENIM ODNOSOM TER SPODBUJAMO VEDOŽELJNOST 
OTROK zavezali k temu, ponosna pa sem na svoje sodelavce in 
na naš vrtec, da se vsak dan posebej trudimo, da to tudi živimo.

Za VRTEC VRANSKO–TABOR zapisala Mojca Brglez.
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Posebne okoliščine, ki so zaznamovale naše zadnje leto, so 
pustile pečat tudi skladu šole in vrtca Žarek upanja.
Sklad vsako leto del sredstev namenja za dejavnosti, ki obo-
gatijo vse učence, pomaga pa tudi tistim družinam, ki po- 
trebujejo pomoč pri plačilu. V vrtcu se sredstva porabljajo za 
nakup igral ali za kakšno obogatitveno dejavnost. V zadnjem 
letu teh dejavnosti seveda ni bilo toliko kot običajno, zato je 
bila poraba iz sklada temu primerno manjša. Po sklepu uprav-
nega odbora sklada pa smo 3.300,00 evrov porabili za nakup 
računalnikov za učence, namenjenih pouku na daljavo. Te ra-
čunalnike je šola posodila družinam, ki jim je primanjkovalo 
ustrezne opreme za nemoteno sodelovanje pri pouku.
V preteklih letih je sklad največ sredstev pridobival s pomočjo 
dobrodelne prireditve Rotary Cluba in iz donacij, del pa tudi 
z zbiralnimi akcijami papirja ter odpadnih tonerjev in kartuš. 
Zaradi epidemije dobrodelne prireditve v letu 2020 ni bilo, 
zato so bile glavni vir druge donacije in zbiralne akcije papirja.
Upamo in želimo si, da bomo lahko učencem spet kmalu 
omogočili šolo v naravi, plavalni tečaj, ekskurzije in druge 
dejavnosti, ki pomembno prispevajo k razvoju in znanju za 
življenje. Zato bomo tudi vnaprej veseli vsakega prispevka v 
sklad Žarek upanja v obliki donacij. Prav tako pa vas vabimo in 
naprošamo, da odpadni papir oddate v šolski zabojnik, saj je 
dobrodošel vsak kilogram. O akcijah zbiranja papirja vas spro-
ti obveščamo.

Vsem, ki ste prispevali v sklad Žarek upanja preko zbiralnih 
akcij ali v obliki donacij, se iskreno zahvaljujemo.

OŠ Vransko-Tabor

Učenci 4. a-razreda Osnovne šole Vransko-Tabor smo imeli v 
petek, 5. 3. 2021, prav posebno učno uro. Preko videopoveza-
ve smo se družili z očetom naše sošolke Teje. Njen oče nam je 
pripravil zelo zanimivo, poučno, zabavno, predvsem pa dru-
gačno učno uro.

Rešite uganko in izvedeli boste, o čem nam je govoril:
"Je ne vidimo, je ne vohamo, jo pa občutimo."

Gospod Darko nas je naučil, kaj je elektrika, od kod jo dobi-
mo. Predstavil nam je vrste elektrarn in nam na zelo razumljiv 
način predstavil, kako pridobivamo elektriko in kako le-ta pri-
de v naš dom.
Predstavil nam je, kako varno ravnamo z elektriko in zastavil 
tudi nekaj nalog.

Ob koncu smo imeli čas, da smo ga povprašali, kar nas je o 
elektriki še zanimalo. Vsi smo se  strinjali, da je bila ura zelo 
zanimiva in poučna. Gospodu Darku Kramarju se iz srca zah-
valjujemo za čas, ki nam ga je namenil, in za vso deljeno zna-
nje. Bilo je izvrstno. Hvala vam.

Učenci 4. a z razredničarko Polono Vodičar

SKLAD ŠOLE IN VRTCA ŽAREK UPANJA

Učna ura z zanimivim in poučnim gostom

Vranin glas 
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8. OBVESTILO – Obveščanje o izklopih električne 
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A K T I 

1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4 
 
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 124. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena 
Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 14. redni seji 
dne 23. 3. 2021 sprejel 
 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Vransko  
– VR13-1a/CU4 

 
 

1. člen  
 
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in 
spremembe).  
 
V 21. členu tekstualnega dela Občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko, ki obravnava enoto urejanja prostora 
VR13-1a/CU4 (Tabela 10: Usmeritve po enotah VR13-1a in 
VR13-1d), je pri določanju koridorja cestne povezave od 
magistralne ceste (M 10) – sedaj regionalna cesta R2-447 - 
do trga Vransko prišlo do očitne tehnične napake s 
sklicevanjem na nekdanji zazidalni načrt in s tem določitvijo 
povezave preko zemljišča parc. št. 18/1, k.o. 1012 Vransko, 
ki v naravi predstavlja cestni priključek na lokalno cesto za 
stanovanjski objekt Vransko 56.  
 

2. člen 
 
Z namenom odprave očitne tehnične napake se v 21. členu 
tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko, ki obravnava enoto urejanja prostora VR13-1a/CU4 
(Tabela 10: Usmeritve po enotah VR13-1a in VR13-1d), 
alineja, ki določa koridor cestne povezave od magistralne 
ceste (M 10) – sedaj regionalne ceste R2-447 - do trga 
Vransko, popravi tako, da se glasi: 
 
»-cestno povezavo od magistralne ceste (M 10) je potrebno 
vzpostaviti do trga (preko zemljišč parc. št. 153/8 in 764/1, 
obe k.o. 1012 Vransko;« 
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A K T I 

1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4 
 
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 124. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena 
Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 14. redni seji 
dne 23. 3. 2021 sprejel 
 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Vransko  
– VR13-1a/CU4 

 
 

1. člen  
 
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in 
spremembe).  
 
V 21. členu tekstualnega dela Občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko, ki obravnava enoto urejanja prostora 
VR13-1a/CU4 (Tabela 10: Usmeritve po enotah VR13-1a in 
VR13-1d), je pri določanju koridorja cestne povezave od 
magistralne ceste (M 10) – sedaj regionalna cesta R2-447 - 
do trga Vransko prišlo do očitne tehnične napake s 
sklicevanjem na nekdanji zazidalni načrt in s tem določitvijo 
povezave preko zemljišča parc. št. 18/1, k.o. 1012 Vransko, 
ki v naravi predstavlja cestni priključek na lokalno cesto za 
stanovanjski objekt Vransko 56.  
 

2. člen 
 
Z namenom odprave očitne tehnične napake se v 21. členu 
tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko, ki obravnava enoto urejanja prostora VR13-1a/CU4 
(Tabela 10: Usmeritve po enotah VR13-1a in VR13-1d), 
alineja, ki določa koridor cestne povezave od magistralne 
ceste (M 10) – sedaj regionalne ceste R2-447 - do trga 
Vransko, popravi tako, da se glasi: 
 
»-cestno povezavo od magistralne ceste (M 10) je potrebno 
vzpostaviti do trga (preko zemljišč parc. št. 153/8 in 764/1, 
obe k.o. 1012 Vransko;« 
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3. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 3500-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 3. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 
 
 

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

2. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2021 
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja 
Občina Vransko 
 

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

v letu 2021 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2021. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2021. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2021 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 
– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani 
člani  iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu 
Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

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

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

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz občine Vransko s  njihovimi 
podpisi, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 

– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2021«, 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 20. 4. 2021. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 21. 4. 2021. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

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

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

Številka: 4302-03/2021-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 3. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 
 

J A V N A   N A Z N A N I L A 

3. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini Vransko 
 
Javnost obveščamo, da od 29. 3. 2021 do 12. 4. 2021 
poteka 15-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v 
Občini Vransko, ki ga je Občinski svet Občine Vransko v 
prvem branju sprejel na 14. redni seji dne 23. 3. 2021. 

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/  
in  
- oglasni deski Občine Vransko, Vransko 59. 

Pripombe na predlog odloka lahko do 12. 4. 2021 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Javna obravnava – odlok PZ«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Javna obravnava – odlok PZ«. 

 
Občinska uprava 
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Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 16. 2. 2021, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Brigita Gosak, Jože Matko, Breda 
Čvan, Marjan Pečovnik, Kristina Reberšek, Nataša Juhart,  
Rafael Novak,  Peter Reberšek,  Adrijana Ferme in Danilo 
Štante 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: Mojca Hrastnik, Majda Pikl, Janko Drča in 
Matjaž Zakonjšek 
-  mediji: VTV Velenje in Savinjska TV 
 
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. 207 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in 9. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih programov 
za obdobje 2021–2024 
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode 
5. Sprememba ekonomske cene programov v vrtcu 
Vransko 
6. Poročilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in 
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter izdaja 
soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« 
7. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja  
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko za obdobje  
1. 1. 2020–31. 12. 2020  
8. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine 
Vransko v letu 2020 
9. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko in 9. 
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 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine: 

        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 208 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 12. redne 
seje Občinskega sveta Občine v predlaganem besedilu. 
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 9. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 
        -    10 glasov ZA 
        -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 209 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 9. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 6 Poročilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi 
in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter izdaja 
soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« 
 
Župan je predal besedo direktorici Zavoda sv. Rafaela 
Vransko Mojci Hrastnik, ki je podala k tej točki podrobnejšo 
obrazložitev. Po končani obrazložitvi je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o: 
a) seznanitvi s Poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o 
pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene 
občane občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020: 
        -    10 glasov ZA 
        -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 210 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in 
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko v letu 2020. 
 
b) izdaji soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko«  
           - 10 glasov ZA 
           - 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 211 
Občinski svet Občine Vransko soglaša z dvigom cene 
storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za 
socialno ogrožene občane občine Vransko« na 3,10 
evrov. Nova cena velja od 1. 3. 2021. 
 
K točki 4 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 
 
Župan je predal besedo direktorju Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o., ki je podal podrobno obrazložitev, nato 
je odprl razprav v kateri ni niče sodeloval. Župan je 
predlagal, da se glasuje o vseh predlogih sklepov hkrati, 
svetniki so se s predlogom strinjali, zato je sledilo je 
glasovanja: 
        -      9 glasov ZA 
        -      1 glas PROTI 
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3. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 3500-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 3. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 
 
 

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

2. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2021 
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja 
Občina Vransko 
 

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

v letu 2021 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2021. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2021. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2021 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 
– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani 
člani  iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu 
Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

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

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

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz občine Vransko s  njihovimi 
podpisi, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 

– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2021«, 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 20. 4. 2021. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 21. 4. 2021. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

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

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

Številka: 4302-03/2021-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 3. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 
 

J A V N A   N A Z N A N I L A 

3. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini Vransko 
 
Javnost obveščamo, da od 29. 3. 2021 do 12. 4. 2021 
poteka 15-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v 
Občini Vransko, ki ga je Občinski svet Občine Vransko v 
prvem branju sprejel na 14. redni seji dne 23. 3. 2021. 

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/  
in  
- oglasni deski Občine Vransko, Vransko 59. 

Pripombe na predlog odloka lahko do 12. 4. 2021 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Javna obravnava – odlok PZ«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Javna obravnava – odlok PZ«. 

 
Občinska uprava 
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Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 16. 2. 2021, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Brigita Gosak, Jože Matko, Breda 
Čvan, Marjan Pečovnik, Kristina Reberšek, Nataša Juhart,  
Rafael Novak,  Peter Reberšek,  Adrijana Ferme in Danilo 
Štante 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: Mojca Hrastnik, Majda Pikl, Janko Drča in 
Matjaž Zakonjšek 
-  mediji: VTV Velenje in Savinjska TV 
 
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. 207 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in 9. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih programov 
za obdobje 2021–2024 
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode 
5. Sprememba ekonomske cene programov v vrtcu 
Vransko 
6. Poročilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in 
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter izdaja 
soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« 
7. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja  
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko za obdobje  
1. 1. 2020–31. 12. 2020  
8. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine 
Vransko v letu 2020 
9. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko in 9. 
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 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine: 

        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 208 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 12. redne 
seje Občinskega sveta Občine v predlaganem besedilu. 
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 9. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 
        -    10 glasov ZA 
        -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 209 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 9. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 6 Poročilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi 
in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter izdaja 
soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« 
 
Župan je predal besedo direktorici Zavoda sv. Rafaela 
Vransko Mojci Hrastnik, ki je podala k tej točki podrobnejšo 
obrazložitev. Po končani obrazložitvi je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o: 
a) seznanitvi s Poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o 
pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene 
občane občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020: 
        -    10 glasov ZA 
        -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 210 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in 
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko v letu 2020. 
 
b) izdaji soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko«  
           - 10 glasov ZA 
           - 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 211 
Občinski svet Občine Vransko soglaša z dvigom cene 
storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za 
socialno ogrožene občane občine Vransko« na 3,10 
evrov. Nova cena velja od 1. 3. 2021. 
 
K točki 4 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 
 
Župan je predal besedo direktorju Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o., ki je podal podrobno obrazložitev, nato 
je odprl razprav v kateri ni niče sodeloval. Župan je 
predlagal, da se glasuje o vseh predlogih sklepov hkrati, 
svetniki so se s predlogom strinjali, zato je sledilo je 
glasovanja: 
        -      9 glasov ZA 
        -      1 glas PROTI 
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Župan je ugotovil, da so bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep št. 1 (212):  
Občinski svet Občine Vransko potrdi Elaborat o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Vransko, št. 21-2015/29102020, z dne 12. 12. 2020. 
 
Sklep št. 2 (213): 
Občinski svet Občine Vransko določi ceno storitve 
oskrbe s pitno vodo (potrjena cena) in sicer: 
 
a) omrežnina za oskrbo s pitno vodo, določena glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, 
v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 6,7001 7,3366 
2 20 < DN < 40 3 20,1003 22,0098 
3 40 ≤ DN < 50 10 67,0010 73,3661 
4 50 ≤ DN < 65 15 100,5015 110,0491 
5 65 ≤ DN < 80 30 201,0030 220,0983 
6 80 ≤ DN < 100 50 335,0050 366,8305 
7 100 ≤ DN < 150 100 670,0100 733,6610 
8 150 ≤ DN 200 1.340,0200 1.467,3219 
 
b) vodarina  (enota mere: dobavljena pitna voda ali 
normirana poraba pitne vode v m3) v višini: 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. 
Vrsta opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Vodarina 0,5700 0,6242 
 
Vodarina vključuje stroške vodnega povračila v skladu z 
vsakoletnim Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih 
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč 
(0,0638 EUR/m3; UL RS, št. 164/2020). 
 
Sklep št. 3 (214): 
Občinski svet Občine Vransko določi ceno storitve 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (potrjena cena) in sicer: 
 
a) omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 5,7735 6,3220 
2 20 < DN < 40 3 17,3205 18,9659 
3 40 ≤ DN < 50 10 57,7350 63,2198 
4 50 ≤ DN < 65 15 86,6025 94,8297 
5 65 ≤ DN < 80 30 173,2050 189,6595 
6 80 ≤ DN < 100 50 288,6750 316,0991 
7 100 ≤ DN < 150 100 577,3500 632,1983 
8 150 ≤ DN 200 1.154,7000 1.264,3965 
 
 
 

b) omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 3,1150 3,4109 
2 20 < DN < 40 3 9,3450 10,2328 
3 40 ≤ DN < 50 10 31,1500 34,1093 
4 50 ≤ DN < 65 15 46,7250 51,1639 
5 65 ≤ DN < 80 30 93,4500 102,3278 
6 80 ≤ DN < 100 50 155,7500 170,5463 
7 100 ≤ DN < 150 100 311,5000 341,0925 
8 150 ≤ DN 200 623,0000 682,1850 
 
c) cena storitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3) v višini: 

 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode 0,4677 0,5121 

 
d) cena storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno 
napravo v m3) v višini: 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode 0,7075 0,7747 

 
e) cena storitve, povezana z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (enota mere: 
dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno 
greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno 
čistilno napravo v m3) v višini: 
 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Storitve, povezane z 
greznicami in MKČN 0,5565 0,6094 

 
Sklep št. 4 (215): 
Cena za omrežnino za:  

a) oskrbo s pitno vodo (iz točke Sklepa št. 2a),  
b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne 

vode (iz točke Sklepa št. 3a),  
c) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

(iz točke Sklepa št. 3b),  
se uporablja od 1. marca 2021 dalje. 
 
Sklep št. 5 (216): 
Cena za:  

a) vodarino (iz točke Sklepa št. 2b),  
b) storitve odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3c),  
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c) storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3d),  

d) storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (iz točke Sklepa 
št. 3e) 

se uporablja od 1. aprila 2021 dalje.  
 
Sklep št. 6 (217): 
Cene se objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. 
 
K točki 7 Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja  
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 
2020 
 
Župan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d.o.o. 
Janku Drči, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom 
koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja  občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju Občine Vransko za obdobje 1. 1. 
2020–31. 12. 2020: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 218 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarskih 
javnih služb rednega vzdrževanja  občinskih cest ter 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine 
Vransko za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 2020. 
 
K točki 8 Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine 
Vransko v letu 2020 
 
Župan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d.o.o. 
Janku Drči, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom 
koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote na 
območju Občine Vransko v letu 2020: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 219 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja 
toplote na območju Občine Vransko v letu 2020. 
 
K točki 5 Sprememba ekonomske cene programov v 
vrtcu Vransko 
 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi 
Pikl, ki je zadevo podrobneje obrazložila, nato je pozval k 
obrazložitvi še predsednico Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti Kristino Reberšek. Po 
končanih obrazložitvah je župan odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi svetniki. Zaradi nekaj nejasnosti med svetniki 
je predstavnik svetniške skupine NSI Jože Matko predlagal 
desetminutno prekinitev seje. Seja se je zaradi posveta 
svetniške skupine NSI prekinila ob 9.20 in se je nadaljevala 

ob 9.30. Obrazložitev posveta je podala svetnica Kristina 
Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o spremembi ekonomske cene 
programov v vrtcu Vransko: 
            -    7 glasov ZA 
            -    3 glasovi PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 220 
Občinski svet Občine Vransko potrdi predlog 
spremembe cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu 
Vransko v predloženem besedilu.  
 
K točki 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Rafael Novak – 16.2.2021 je posredoval svetniško 

vprašanje po elektronski pošti, in sicer (citirano) 
 

V zvezi z razpisom za kmetijstvo me zanima: 
- Koliko kmetij se je prijavilo na razpis? 
- Koliko kmetij je izpolnjevalo pogoje razpisa? 
- Koliko sredstev je bilo razdeljenih? 

 
Pisni odgovor župana: 

- Na razpis se je prijavilo 7 kmetij oziroma 7 vlagateljev. 
- Vseh 7 vlagateljev je izpolnjevalo pogoje razpisa.    
- Razdeljenih je bilo  2.853,02  EUR. 

 
b) Breda Čvan 
 
Zanimalo jo je, ali ima občina v bodoče v načrtu postaviti 
žarno steno na pokopališču Vransko. 
 
Župan je povedal, da je bila v letu 2007 izvedena javna 
obravnava idejne zasnove ureditve pokopališča Vransko, ki 
je bila nato potrjena tudi s strani takratnih članov občinskega 
sveta. V idejni zasnovi je predvidena tudi postavitev te žarne 
stene. Zadeva se bo realizirala v prihodnjem obdobju v 
skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi.  

 
c) Jože Matko 

 
Zanimalo ga je kako daleč je z sanacijo plazu na Ropasiji in 
kakšen je plan sanacije gozdnih cest v letu 2021. 
 
V zvezi z sanacijo gozdnih cest  je župan povedal, da se bo 
prav tako kot vsako leto tudi v letu 2021 priprava načrta  za 
sanacijo izvedla v sodelovanju za Zavodom za gozdove RS. 
Načrta zaenkrat še ni, saj tudi pogodba s pristojnim 
ministrstvom še ni bila podpisana. Načrt sanacije za leto 
2020 pa je bil v celoti realiziran. 
Za plaz Ropasija je bila dokumentacija že posredovana na 
pristojno ministrstvo kot prva prioriteta, čaka se na 
sofinanciranje s strani ministrstva. Ocena vrednosti sanacije 
je bila cca. 400.000 EUR. Predviden strošek občine je nekje 
cca. 100.000 EUR. 
 
d) Brigita Gosak 
 
Zanimalo jo je, kako daleč je projekt distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v poslovni coni Čeplje. 
 
Župan je povedal, da so postopki v teku sicer se zadeva 
odvija bolj počasi. Z uporabniki utekočinjenega plina na 
območju »Grofic« se je dobavitelj Petrol, d.o.o,. dogovoril, da 
jim trenutno plin dobavljajo po nižji ceni. Dogovorjena je že 
tudi lokacija odjemnega mesta. Občina pa neposrednega 
vpliva na sam potek postopkov žal nima. 
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Župan je ugotovil, da so bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep št. 1 (212):  
Občinski svet Občine Vransko potrdi Elaborat o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Vransko, št. 21-2015/29102020, z dne 12. 12. 2020. 
 
Sklep št. 2 (213): 
Občinski svet Občine Vransko določi ceno storitve 
oskrbe s pitno vodo (potrjena cena) in sicer: 
 
a) omrežnina za oskrbo s pitno vodo, določena glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, 
v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 6,7001 7,3366 
2 20 < DN < 40 3 20,1003 22,0098 
3 40 ≤ DN < 50 10 67,0010 73,3661 
4 50 ≤ DN < 65 15 100,5015 110,0491 
5 65 ≤ DN < 80 30 201,0030 220,0983 
6 80 ≤ DN < 100 50 335,0050 366,8305 
7 100 ≤ DN < 150 100 670,0100 733,6610 
8 150 ≤ DN 200 1.340,0200 1.467,3219 
 
b) vodarina  (enota mere: dobavljena pitna voda ali 
normirana poraba pitne vode v m3) v višini: 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. 
Vrsta opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Vodarina 0,5700 0,6242 
 
Vodarina vključuje stroške vodnega povračila v skladu z 
vsakoletnim Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih 
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč 
(0,0638 EUR/m3; UL RS, št. 164/2020). 
 
Sklep št. 3 (214): 
Občinski svet Občine Vransko določi ceno storitve 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (potrjena cena) in sicer: 
 
a) omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 5,7735 6,3220 
2 20 < DN < 40 3 17,3205 18,9659 
3 40 ≤ DN < 50 10 57,7350 63,2198 
4 50 ≤ DN < 65 15 86,6025 94,8297 
5 65 ≤ DN < 80 30 173,2050 189,6595 
6 80 ≤ DN < 100 50 288,6750 316,0991 
7 100 ≤ DN < 150 100 577,3500 632,1983 
8 150 ≤ DN 200 1.154,7000 1.264,3965 
 
 
 

b) omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 3,1150 3,4109 
2 20 < DN < 40 3 9,3450 10,2328 
3 40 ≤ DN < 50 10 31,1500 34,1093 
4 50 ≤ DN < 65 15 46,7250 51,1639 
5 65 ≤ DN < 80 30 93,4500 102,3278 
6 80 ≤ DN < 100 50 155,7500 170,5463 
7 100 ≤ DN < 150 100 311,5000 341,0925 
8 150 ≤ DN 200 623,0000 682,1850 
 
c) cena storitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3) v višini: 

 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode 0,4677 0,5121 

 
d) cena storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno 
napravo v m3) v višini: 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode 0,7075 0,7747 

 
e) cena storitve, povezana z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (enota mere: 
dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno 
greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno 
čistilno napravo v m3) v višini: 
 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Storitve, povezane z 
greznicami in MKČN 0,5565 0,6094 

 
Sklep št. 4 (215): 
Cena za omrežnino za:  

a) oskrbo s pitno vodo (iz točke Sklepa št. 2a),  
b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne 

vode (iz točke Sklepa št. 3a),  
c) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

(iz točke Sklepa št. 3b),  
se uporablja od 1. marca 2021 dalje. 
 
Sklep št. 5 (216): 
Cena za:  

a) vodarino (iz točke Sklepa št. 2b),  
b) storitve odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3c),  
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c) storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3d),  

d) storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (iz točke Sklepa 
št. 3e) 

se uporablja od 1. aprila 2021 dalje.  
 
Sklep št. 6 (217): 
Cene se objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. 
 
K točki 7 Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja  
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 
2020 
 
Župan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d.o.o. 
Janku Drči, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom 
koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja  občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju Občine Vransko za obdobje 1. 1. 
2020–31. 12. 2020: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 218 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarskih 
javnih služb rednega vzdrževanja  občinskih cest ter 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine 
Vransko za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 2020. 
 
K točki 8 Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine 
Vransko v letu 2020 
 
Župan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d.o.o. 
Janku Drči, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom 
koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote na 
območju Občine Vransko v letu 2020: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 219 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja 
toplote na območju Občine Vransko v letu 2020. 
 
K točki 5 Sprememba ekonomske cene programov v 
vrtcu Vransko 
 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi 
Pikl, ki je zadevo podrobneje obrazložila, nato je pozval k 
obrazložitvi še predsednico Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti Kristino Reberšek. Po 
končanih obrazložitvah je župan odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi svetniki. Zaradi nekaj nejasnosti med svetniki 
je predstavnik svetniške skupine NSI Jože Matko predlagal 
desetminutno prekinitev seje. Seja se je zaradi posveta 
svetniške skupine NSI prekinila ob 9.20 in se je nadaljevala 

ob 9.30. Obrazložitev posveta je podala svetnica Kristina 
Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o spremembi ekonomske cene 
programov v vrtcu Vransko: 
            -    7 glasov ZA 
            -    3 glasovi PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 220 
Občinski svet Občine Vransko potrdi predlog 
spremembe cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu 
Vransko v predloženem besedilu.  
 
K točki 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Rafael Novak – 16.2.2021 je posredoval svetniško 

vprašanje po elektronski pošti, in sicer (citirano) 
 

V zvezi z razpisom za kmetijstvo me zanima: 
- Koliko kmetij se je prijavilo na razpis? 
- Koliko kmetij je izpolnjevalo pogoje razpisa? 
- Koliko sredstev je bilo razdeljenih? 

 
Pisni odgovor župana: 

- Na razpis se je prijavilo 7 kmetij oziroma 7 vlagateljev. 
- Vseh 7 vlagateljev je izpolnjevalo pogoje razpisa.    
- Razdeljenih je bilo  2.853,02  EUR. 

 
b) Breda Čvan 
 
Zanimalo jo je, ali ima občina v bodoče v načrtu postaviti 
žarno steno na pokopališču Vransko. 
 
Župan je povedal, da je bila v letu 2007 izvedena javna 
obravnava idejne zasnove ureditve pokopališča Vransko, ki 
je bila nato potrjena tudi s strani takratnih članov občinskega 
sveta. V idejni zasnovi je predvidena tudi postavitev te žarne 
stene. Zadeva se bo realizirala v prihodnjem obdobju v 
skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi.  

 
c) Jože Matko 

 
Zanimalo ga je kako daleč je z sanacijo plazu na Ropasiji in 
kakšen je plan sanacije gozdnih cest v letu 2021. 
 
V zvezi z sanacijo gozdnih cest  je župan povedal, da se bo 
prav tako kot vsako leto tudi v letu 2021 priprava načrta  za 
sanacijo izvedla v sodelovanju za Zavodom za gozdove RS. 
Načrta zaenkrat še ni, saj tudi pogodba s pristojnim 
ministrstvom še ni bila podpisana. Načrt sanacije za leto 
2020 pa je bil v celoti realiziran. 
Za plaz Ropasija je bila dokumentacija že posredovana na 
pristojno ministrstvo kot prva prioriteta, čaka se na 
sofinanciranje s strani ministrstva. Ocena vrednosti sanacije 
je bila cca. 400.000 EUR. Predviden strošek občine je nekje 
cca. 100.000 EUR. 
 
d) Brigita Gosak 
 
Zanimalo jo je, kako daleč je projekt distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v poslovni coni Čeplje. 
 
Župan je povedal, da so postopki v teku sicer se zadeva 
odvija bolj počasi. Z uporabniki utekočinjenega plina na 
območju »Grofic« se je dobavitelj Petrol, d.o.o,. dogovoril, da 
jim trenutno plin dobavljajo po nižji ceni. Dogovorjena je že 
tudi lokacija odjemnega mesta. Občina pa neposrednega 
vpliva na sam potek postopkov žal nima. 
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e) Adrijana Ferme 
 

Zanimalo jo je, kako daleč je s sanacijo plazu v zgornji 
Zaplanini. 
 
Župan je povedal, da je bil projekt za ta plaz že poslan na 
pristojno ministrstvo, sedaj pa se čaka njihov odgovor. 

 
f) Nataša Juhart 
 
Zanimalo jo je, kako je s sanacijo plazu v Selu. 
 
Župan je povedal, da je isto kot pri plazu v zgornji Zaplanini, 
projekti so na pristojnem ministrstvu, čaka se na njihov 
odgovor. 

 
g) Kristina Reberšek 
 
Zanimalo jo je, kako je s sanacijo platoja pod kostanji v trgu 
Vransko, ali je bila zadeva med Agencijo RS za okolje in  
Zavodom za varstvo kulturne dediščine že usklajena in kako 
je z možnostjo širitve ceste na relaciji od cerkve do 
Kulturnega doma (JP 992 631 Cerkev-bloki-Videm). 
 
Župan je povedal, da skupne rešitve za obnovo platoja 
zaenkrat še ni, za izgradnjo nadomestnega mostu pa naj bi 
občina v kratkem pridobila gradbeno dovoljenje.   
V zvezi s širitvijo ceste je župan povedal, da je z lastnikom 
zemljišča za odkup metrskega pasu že dogovorjeno, 
izvedena je bila tudi odmera, po pravnomočnosti odločbe pa 
se bo s strani občine izvedel odkup zemljišča za potrebe 
širitve cestišča. 

 
h) Peter Reberšek 

 
Zanimalo ga je, ali je električna polnilnica na Vranskem 
plačljiva ali ne. 
 
Župan je povedal, da je električna polnilnica plačljiva. S tem, 
da z zneskom, ki ga odjemalec plača občina krije samo 
stroške energije, omrežnine ne. 
 
i) Breda Čvan 

 
Podala je pobudo za objavo obvestil Elektra Celje, d.d. v 
primeru izpada električne energije na območju občine 
Vransko na spletnih straneh občine. 
 
Župan je povedal, da Elektro Celje, d.d. obvestila v primeru 
izpada električne energije objavlja na Radiju Celje in na 
svojih spletnih straneh, drugače še pravne osebe posebej 
obveščajo telefonsko. 
Elektro Celje, d.d. ima  tudi možnost, da si lahko vsak 
posameznik na pametni telefon naloži aplikacijo, preko 
katere lahko potem predhodno dobiva obvestila o izpadu 
električne energije. Obvestilo kako priti do informacij o  
izpadu električne energije bo objavljeno na spletnih straneh 
občine. 
 
K točki 3 Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih 
programov za obdobje 2021–2024 
 
Župan je predal besedo direktorici občinske uprave Mariji 
Jerman, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o  Spremembah in dopolnitvah načrta 
razvojnih programov za obdobje 2021–2024: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
 

Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta: 
Sklep št. 221 
Občinski svet Občine Vranskem sprejem sklep, da se 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 
spremeni v skladu s prilogo Obrazec 3: Načrt razvojnih 
programov. 
 
in 
 
Sklep št. 222 
Občinski svet Občine Vransko sprejme: 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 se 
dopolni kot sledi: 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 Vrtci 
Projekt: UREDITEV DODATNIH PROSTOROV ZA VRTEC 

V OBSTOJEČEM OBJEKTU VRTEC VRANSKO 
Začetek financiranja: 1. 1. 2023 
Konec financiranja: 31. 12. 2023 
Vrednost projekta: 106.991,27 EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2021  Leto 2021 Leto 2022  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 0 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2023 Leto 2024 Po l. 2024 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

57.797,91 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

49.193,36 0 0 

Viri skupaj 
(2023-) 

106.991,27 0 0 

 
K točki 9 Razno 
 
Pri tej točki je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja Brigita Gosak pozvala k 
dajanju predlogov za dobitnike priznanj Občine Vransko za 
leto 2020. 
 
Župan je podal še informacijo v zvezi z epidemiološko 
situacijo na območju občine. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 16. 2. 2021 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l. r.                                  Franc Sušnik, l.r. 
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5. Zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v petek, 5. 3. 2021, ob 20. uri in je potekala preko 
videokonferenčnega orodja ZOOM. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan,  Kristina Bogataj, 
Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak in Marjan 
Pečovnik  
- neopravičeno odsoten član Občinskega sveta: Peter 
Reberšek 
- občinska uprava: Franc Sušnik in Mateja Godler  
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 223  
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red kot 
sledi: 
1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-1a/CU4 
 
Točka 1: Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-
1a/CU4 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
sta sodelovala  svetnika Rafael Novak in Breda Čvan. 
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o tehničnem popravku Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – VR13-
1a/CU4: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št.224 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4 v prvem branju in 
ga posreduje  v 15-dnevno javno razgrnitev. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.30. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 5. 3. 2021 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l. r.                                  Franc Sušnik, l.r. 
 

 

 

 

O B V E S T I L A 

6. OBVESTILO – Do 31. 5. 2021 lahko del dohodnine 
namenite nevladnim organizacijam, političnim strankam 
ali reprezentativnim sindikatom po lastnem izboru 
 
Davčni zavezanec rezident lahko v skladu s PKP7 zahteva, 
da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini 
od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni 
za financiranje nevladnih organizacij, političnih strank ali 
reprezentativnih sindikatov po njegovem lastnem izboru. 
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so 
objavljeni na seznamu na spletni povezavi 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2020-01-3777-2020-01-
2500-npb1-p1.pdf, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z 
novimi upravičenci po 15. maju 2021. 
 
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 
do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri 
čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme 
presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, 
da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu 
nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek 
vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. 
 
Davčnim zavezancem, ki ste v preteklosti že podali zahtevo 
za namenitev dela dohodnine (prej do 0,5 %) organizacijam 
po vašem lastnem izboru, ni potrebno vlagati nove zahteve, 
saj se bo odmerni odstotek za posamezno organizacijo, ki 
ste ji v preteklosti namenili del dohodnine (in če zahteve 
kasneje niste preklicali), samodejno podvojil. 
 
Davčni zavezanci, ki bi želeli spremeniti svoj izbor 
organizacij ali odmerni odstotek za posamezno organizaciijo, 
pa morate podati novo zahtevo, ki bo nadomestila trenutno 
veljavno. 
 
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina 
odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, 
ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. 
 
Obrazec zahteve je na voljo na spletni strani eDavki, na 
spletni povezavi: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPage
s/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnin
e_fo 
 
Izpolnjen obrazec lahko oddate: 
- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS 
eDavki ali 
- osebno pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na Finančnem uradu Celje, Aškerčeva ulica 12) ali  
- po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na naslov Finančni urad Celje, p. p. 2399, 3102 
Celje). 
 

Občinska uprava 
 

 

 
7. OBVESTILO – Odlaganje odpadkov pri pokopališču 
Vransko in na ekoloških otokih 
 
Zabojniki pri pokopališču Vransko so namenjeni izključno 
odlaganju odpadkov s pokopališča (odpadne nagrobne 
sveče, biološko razgradljivi odpadki itd.) in ne odpadkov, ki 
nastajajo v gospodinjstvih ali pri opravljanju poslovne 
dejavnosti.  
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e) Adrijana Ferme 
 

Zanimalo jo je, kako daleč je s sanacijo plazu v zgornji 
Zaplanini. 
 
Župan je povedal, da je bil projekt za ta plaz že poslan na 
pristojno ministrstvo, sedaj pa se čaka njihov odgovor. 

 
f) Nataša Juhart 
 
Zanimalo jo je, kako je s sanacijo plazu v Selu. 
 
Župan je povedal, da je isto kot pri plazu v zgornji Zaplanini, 
projekti so na pristojnem ministrstvu, čaka se na njihov 
odgovor. 

 
g) Kristina Reberšek 
 
Zanimalo jo je, kako je s sanacijo platoja pod kostanji v trgu 
Vransko, ali je bila zadeva med Agencijo RS za okolje in  
Zavodom za varstvo kulturne dediščine že usklajena in kako 
je z možnostjo širitve ceste na relaciji od cerkve do 
Kulturnega doma (JP 992 631 Cerkev-bloki-Videm). 
 
Župan je povedal, da skupne rešitve za obnovo platoja 
zaenkrat še ni, za izgradnjo nadomestnega mostu pa naj bi 
občina v kratkem pridobila gradbeno dovoljenje.   
V zvezi s širitvijo ceste je župan povedal, da je z lastnikom 
zemljišča za odkup metrskega pasu že dogovorjeno, 
izvedena je bila tudi odmera, po pravnomočnosti odločbe pa 
se bo s strani občine izvedel odkup zemljišča za potrebe 
širitve cestišča. 

 
h) Peter Reberšek 

 
Zanimalo ga je, ali je električna polnilnica na Vranskem 
plačljiva ali ne. 
 
Župan je povedal, da je električna polnilnica plačljiva. S tem, 
da z zneskom, ki ga odjemalec plača občina krije samo 
stroške energije, omrežnine ne. 
 
i) Breda Čvan 

 
Podala je pobudo za objavo obvestil Elektra Celje, d.d. v 
primeru izpada električne energije na območju občine 
Vransko na spletnih straneh občine. 
 
Župan je povedal, da Elektro Celje, d.d. obvestila v primeru 
izpada električne energije objavlja na Radiju Celje in na 
svojih spletnih straneh, drugače še pravne osebe posebej 
obveščajo telefonsko. 
Elektro Celje, d.d. ima  tudi možnost, da si lahko vsak 
posameznik na pametni telefon naloži aplikacijo, preko 
katere lahko potem predhodno dobiva obvestila o izpadu 
električne energije. Obvestilo kako priti do informacij o  
izpadu električne energije bo objavljeno na spletnih straneh 
občine. 
 
K točki 3 Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih 
programov za obdobje 2021–2024 
 
Župan je predal besedo direktorici občinske uprave Mariji 
Jerman, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o  Spremembah in dopolnitvah načrta 
razvojnih programov za obdobje 2021–2024: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
 

Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta: 
Sklep št. 221 
Občinski svet Občine Vranskem sprejem sklep, da se 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 
spremeni v skladu s prilogo Obrazec 3: Načrt razvojnih 
programov. 
 
in 
 
Sklep št. 222 
Občinski svet Občine Vransko sprejme: 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 se 
dopolni kot sledi: 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 Vrtci 
Projekt: UREDITEV DODATNIH PROSTOROV ZA VRTEC 

V OBSTOJEČEM OBJEKTU VRTEC VRANSKO 
Začetek financiranja: 1. 1. 2023 
Konec financiranja: 31. 12. 2023 
Vrednost projekta: 106.991,27 EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2021  Leto 2021 Leto 2022  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 0 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2023 Leto 2024 Po l. 2024 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

57.797,91 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

49.193,36 0 0 

Viri skupaj 
(2023-) 

106.991,27 0 0 

 
K točki 9 Razno 
 
Pri tej točki je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja Brigita Gosak pozvala k 
dajanju predlogov za dobitnike priznanj Občine Vransko za 
leto 2020. 
 
Župan je podal še informacijo v zvezi z epidemiološko 
situacijo na območju občine. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 16. 2. 2021 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l. r.                                  Franc Sušnik, l.r. 
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5. Zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v petek, 5. 3. 2021, ob 20. uri in je potekala preko 
videokonferenčnega orodja ZOOM. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan,  Kristina Bogataj, 
Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak in Marjan 
Pečovnik  
- neopravičeno odsoten član Občinskega sveta: Peter 
Reberšek 
- občinska uprava: Franc Sušnik in Mateja Godler  
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 223  
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red kot 
sledi: 
1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-1a/CU4 
 
Točka 1: Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-
1a/CU4 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
sta sodelovala  svetnika Rafael Novak in Breda Čvan. 
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o tehničnem popravku Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – VR13-
1a/CU4: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št.224 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4 v prvem branju in 
ga posreduje  v 15-dnevno javno razgrnitev. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.30. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 5. 3. 2021 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l. r.                                  Franc Sušnik, l.r. 
 

 

 

 

O B V E S T I L A 

6. OBVESTILO – Do 31. 5. 2021 lahko del dohodnine 
namenite nevladnim organizacijam, političnim strankam 
ali reprezentativnim sindikatom po lastnem izboru 
 
Davčni zavezanec rezident lahko v skladu s PKP7 zahteva, 
da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini 
od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni 
za financiranje nevladnih organizacij, političnih strank ali 
reprezentativnih sindikatov po njegovem lastnem izboru. 
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so 
objavljeni na seznamu na spletni povezavi 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2020-01-3777-2020-01-
2500-npb1-p1.pdf, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z 
novimi upravičenci po 15. maju 2021. 
 
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 
do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri 
čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme 
presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, 
da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu 
nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek 
vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. 
 
Davčnim zavezancem, ki ste v preteklosti že podali zahtevo 
za namenitev dela dohodnine (prej do 0,5 %) organizacijam 
po vašem lastnem izboru, ni potrebno vlagati nove zahteve, 
saj se bo odmerni odstotek za posamezno organizacijo, ki 
ste ji v preteklosti namenili del dohodnine (in če zahteve 
kasneje niste preklicali), samodejno podvojil. 
 
Davčni zavezanci, ki bi želeli spremeniti svoj izbor 
organizacij ali odmerni odstotek za posamezno organizaciijo, 
pa morate podati novo zahtevo, ki bo nadomestila trenutno 
veljavno. 
 
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina 
odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, 
ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. 
 
Obrazec zahteve je na voljo na spletni strani eDavki, na 
spletni povezavi: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPage
s/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnin
e_fo 
 
Izpolnjen obrazec lahko oddate: 
- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS 
eDavki ali 
- osebno pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na Finančnem uradu Celje, Aškerčeva ulica 12) ali  
- po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na naslov Finančni urad Celje, p. p. 2399, 3102 
Celje). 
 

Občinska uprava 
 

 

 
7. OBVESTILO – Odlaganje odpadkov pri pokopališču 
Vransko in na ekoloških otokih 
 
Zabojniki pri pokopališču Vransko so namenjeni izključno 
odlaganju odpadkov s pokopališča (odpadne nagrobne 
sveče, biološko razgradljivi odpadki itd.) in ne odpadkov, ki 
nastajajo v gospodinjstvih ali pri opravljanju poslovne 
dejavnosti.  
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Odpadke iz gospodinjstev, ki so primerni za obdelavo in 
ponovno uporabo (steklo, papir, embalaža), lahko ločeno 
odlagate na ekoloških otokih. Na nekaterih ekoloških otokih 
so tudi e-zbiralniki za odpadno električno in elektronsko 
opremo. 

Za lažje ločevanje so zabojniki na ekoloških otokih različnih 
barv oziroma imajo različne barve pokrovov: bela barva je za 
steklo, rdeča za papir ter modra za embalažo. 

Ob tem uporabnike ekoloških otokov ponovno prosimo za 
doslednost in pravilno ločevanje odpadkov ter skrb za snago 
na ekoloških otokih. Odpadkov ne odlagajte po tleh ob 
zabojnike, temveč v zabojnike. 

V primeru, da je kateri izmed zabojnikov na ekološkem otoku 
poln, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 16 16. 

Občinska uprava 

 

 
8. OBVESTILO – Obveščanje o izklopih električne 
energije 

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 spletni 
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 

 
 

 
9. OBVESTILO ob Svetovnem dnevu Zemlje (22. april) 

 
Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila vse 
od leta 1970. Na ta dan opozarjamo na ranljivost in 
enkratnost planeta, na katerem živimo, in kjer je ozaveščanje 
o pomenu zdravega okolja v tem času, še posebej 
pomembno. 
 
Mala dejanja, ki veliko prispevajo k ohranjanju naše narave:  

- odlaganje komunalnih odpadkov v tipske posode za 
odpadke; 

- ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih (steklo, papir, 
embalaža); 

- odlaganje kosovnih in nevarnih odpadkov v Zbirnem centru 
Vransko-Tabor (Obrtna cona Čeplje) – ob sredah od 14. do 
18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure (izjema so prazniki).  

 
Hkrati opozarjamo, da je PREPOVEDANO: 

- odlaganje kakršnih koli odpadkov ob cestah, v  gozdovih in 
na vodnih obrežjih; 

- puščanje odsluženih avtomobilov v naravi; 

- kurjenje komunalnih odpadkov v naravi; 

- odlaganje bal krme ob brežinah potokov.  

 
O kršitvah in črnih odlagališčih prosimo obvestite občinsko 
upravo na telefonsko številko 03 703 28 00. 

Občinska uprava 
 

 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
 
 
 
 
BODIMO ODGOVORNI IN OSTANIMO ZDRAVI! 
 
V zaprtih javnih prostorih in na javnih krajih na prostem 
nosimo zaščitne maske, redno si umivajmo ali razkužujmo 
roke, razkužujmo površine, kašljajmo/kihajmo v robec ali 
zgornji del rokava, ne dotikajmo se obraza, vzdržujmo 
medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra in redno zračimo zaprte 
prostore. 
 
ČE IMATE ZNAKE BOLEZNI (povišana telesna temperatura, 
glavobol, slabo počutje, utrujenost, nahod, kašelj, oteženo 
dihanje…), OBVEZNO OSTANITE DOMA, izogibajte se 
stikom z drugimi ljudmi in PO TELEFONU POKLIČITE 
SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA (dr. Pavla Rode 
Zalokar – 03 703 15 22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 
00), če le-ta ni dosegljiv pokličite dežurno ambulanto NMP 
ZD Žalec (03 713 43 16), v primeru težkega dihanja ali 
drugega življenjsko ogrožujočega stanja pa pokličite številko 
112. 
 
Za kakršno koli drugo pomoč, informacije itd. v zvezi s 
koronavirusom lahko občani Občine Vransko pokličete 
poveljnika Civilne zaščite (031 348 330), župana (031 348 
923) ali direktorico občinske uprave (031 865 760). 
 
Mobilna aplikacija #OstaniZdrav pomaga pri obvladovanju 
širjenja okužb z novim koronavirusom ter zmanjšuje 
obremenjenost zdravstvenega sistema 
 
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom 
Android si lahko aplikacijo namestijo v spletni trgovini z 
aplikacijami Google Play, kjer je dostopna z oznako 
#OstaniZdrav 
 
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom iOS 
si lahko aplikacijo namestijo na spletnem mestu Apple, kjer 
je dostopna z oznako #OstaniZdrav 
 



21www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Zamaškobot
Prav vsi v vrtcu smo težko čakali, da se vrnemo vsak 
v svojo igralnico in med svoje vrstnike. Zdaj nam je 
uspelo, sicer smo v mehurčkih, ampak nam je lepo. 
Otroški vrvež pa je pogrešal tudi Zamaškožer, ki se 
je odločil, da odide na počitnice. Pa saj si je zaslužil, 
toda v vrtcu nam je nekaj manjkalo. Otroci iz skupine 
5–6 let z Branko in Ano so bili zelo pridni in so stvari 
vzeli v svoje roke ter poskrbeli, da nas na hodniku zdaj 
pričakuje Zamaškobot.  Vesel  je vsakega zamaška, 
prav tako pa so zamaškov zelo veseli tudi v društvu 
Vesele nogice, ki so v prejšnjem tednu odpeljali kar 
20 velikih vreč zamaškov, ki smo jih zbrali. Vsak za-
mašek šteje. Hvala otrokom, Branki in Ani in seveda 
hvala vsem in vsakemu posebej, ki pridno prinašate 
zamaške in opazite našega Zamaškobota. Naj bo tako 
tudi v prihodnje.

Olga Blatnik
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Odpadke iz gospodinjstev, ki so primerni za obdelavo in 
ponovno uporabo (steklo, papir, embalaža), lahko ločeno 
odlagate na ekoloških otokih. Na nekaterih ekoloških otokih 
so tudi e-zbiralniki za odpadno električno in elektronsko 
opremo. 

Za lažje ločevanje so zabojniki na ekoloških otokih različnih 
barv oziroma imajo različne barve pokrovov: bela barva je za 
steklo, rdeča za papir ter modra za embalažo. 

Ob tem uporabnike ekoloških otokov ponovno prosimo za 
doslednost in pravilno ločevanje odpadkov ter skrb za snago 
na ekoloških otokih. Odpadkov ne odlagajte po tleh ob 
zabojnike, temveč v zabojnike. 

V primeru, da je kateri izmed zabojnikov na ekološkem otoku 
poln, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 16 16. 

Občinska uprava 

 

 
8. OBVESTILO – Obveščanje o izklopih električne 
energije 

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 spletni 
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 

 
 

 
9. OBVESTILO ob Svetovnem dnevu Zemlje (22. april) 

 
Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila vse 
od leta 1970. Na ta dan opozarjamo na ranljivost in 
enkratnost planeta, na katerem živimo, in kjer je ozaveščanje 
o pomenu zdravega okolja v tem času, še posebej 
pomembno. 
 
Mala dejanja, ki veliko prispevajo k ohranjanju naše narave:  

- odlaganje komunalnih odpadkov v tipske posode za 
odpadke; 

- ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih (steklo, papir, 
embalaža); 

- odlaganje kosovnih in nevarnih odpadkov v Zbirnem centru 
Vransko-Tabor (Obrtna cona Čeplje) – ob sredah od 14. do 
18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure (izjema so prazniki).  

 
Hkrati opozarjamo, da je PREPOVEDANO: 

- odlaganje kakršnih koli odpadkov ob cestah, v  gozdovih in 
na vodnih obrežjih; 

- puščanje odsluženih avtomobilov v naravi; 

- kurjenje komunalnih odpadkov v naravi; 

- odlaganje bal krme ob brežinah potokov.  

 
O kršitvah in črnih odlagališčih prosimo obvestite občinsko 
upravo na telefonsko številko 03 703 28 00. 

Občinska uprava 
 

 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
 
 
 
 
BODIMO ODGOVORNI IN OSTANIMO ZDRAVI! 
 
V zaprtih javnih prostorih in na javnih krajih na prostem 
nosimo zaščitne maske, redno si umivajmo ali razkužujmo 
roke, razkužujmo površine, kašljajmo/kihajmo v robec ali 
zgornji del rokava, ne dotikajmo se obraza, vzdržujmo 
medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra in redno zračimo zaprte 
prostore. 
 
ČE IMATE ZNAKE BOLEZNI (povišana telesna temperatura, 
glavobol, slabo počutje, utrujenost, nahod, kašelj, oteženo 
dihanje…), OBVEZNO OSTANITE DOMA, izogibajte se 
stikom z drugimi ljudmi in PO TELEFONU POKLIČITE 
SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA (dr. Pavla Rode 
Zalokar – 03 703 15 22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 
00), če le-ta ni dosegljiv pokličite dežurno ambulanto NMP 
ZD Žalec (03 713 43 16), v primeru težkega dihanja ali 
drugega življenjsko ogrožujočega stanja pa pokličite številko 
112. 
 
Za kakršno koli drugo pomoč, informacije itd. v zvezi s 
koronavirusom lahko občani Občine Vransko pokličete 
poveljnika Civilne zaščite (031 348 330), župana (031 348 
923) ali direktorico občinske uprave (031 865 760). 
 
Mobilna aplikacija #OstaniZdrav pomaga pri obvladovanju 
širjenja okužb z novim koronavirusom ter zmanjšuje 
obremenjenost zdravstvenega sistema 
 
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom 
Android si lahko aplikacijo namestijo v spletni trgovini z 
aplikacijami Google Play, kjer je dostopna z oznako 
#OstaniZdrav 
 
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom iOS 
si lahko aplikacijo namestijo na spletnem mestu Apple, kjer 
je dostopna z oznako #OstaniZdrav 
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Iz življenja društev

Že skoraj leto dni se 
nahajamo v situaciji, ki je 
svet obrnila na glavo in 
popolnoma spremenila 
naš način življenja. »Novo 
normalnost« predstavljajo 
virtualne oblike komuni- 
ciranja, šolanja in dela, 
dolgotrajne omejitve gi-
banja, vse manj pravic, 
vprašljiva svoboda govora, 
strah in negotovost glede 
prihodnosti.
Žal bodo epidemija in z 
njo povezani ukrepi pustili 
globoke rane in trdovratne 
posledice, ki se že kažejo 
v porastu duševnih stisk – 
predvsem med mladimi. Že 
nekaj časa se o tem piše in 
govori, konkretnih rešitev 
pa ni na vidiku. Vedno bolj 
smo odtujeni, osamljeni, 
tesnobni in depresivni.

Doroteja Ropas, študentka socialnega dela in raziskovalka na tem področju, si želi narediti majhen premik k izboljšanju 
situacije v naši skupnosti. Želi si, da stiske ne bi ostale preslišane in bi vsak dobil možnost spregovoriti o svojih izkušnjah, 
strahovih in težavah. To je prvi korak k izboljšanju duševnega zdravja, ki ga posameznik lahko napravi, in prvi korak je vedno 
najtežji.
Želi si, da bi vsak našel podporo, začutil sprejetost in pripadnost, ne glede na edinstvenost svojih osebnih lastnosti, izkušenj 
in situacije, v kateri se je znašel. Mnogokrat je o svojih stiskah veliko lažje govoriti z nekom, ki ima podobne izkušnje in 
te lahko posledično bolje razume, kot s strokovnjakom, ki te osebne izkušnje nima. Podporna skupina sicer ne pomeni 
alternative strokovni obravnavi, lahko pa predstavlja pomemben in učinkovit vir (po)moči posamezniku.

V sodelovanju z Medgeneracijskim društvom Vransko načrtuje organizacijo medvrstniške podporne skupine, kjer se bomo 
predvidoma enkrat tedensko zbrali vsi, ki si želimo drugačne oblike povezovanja v skupnosti. V skupini bomo vzpostavili 
dialog o aktualnih problemih, postavili individualne in skupne cilje, za doseganje katerih si bomo prizadevali. Ozavestili bomo 
misel, da nismo sami in da obstaja varen prostor, kjer lahko delimo svoje skrbi, stiske, probleme, oziroma prostor, kjer se 
lahko preprosto le pogovarjamo, družimo in povezujemo.
Glede na dinamiko skupine, interese, potrebe in želje bomo razmišljali tudi o kakšnem drugem skupnem projektu, ki bi se ga 
znotraj skupnosti lahko lotili.
Gradili bomo odnos, v katerem bomo vsi člani skupine enako obravnavani, slišani in cenjeni. Zavezani bomo k spoštovanju 
zasebnosti posameznika ter varovanju osebnih podatkov in s tem soustvarjali varen prostor za sodelovanje.

V kolikor se je kdo od vas našel v kakšnem delu tega zapisa, če ste začutili, da bi vas stvar utegnila zanimati, a imate morda 
še kakšne dvome in vprašanja, smo za vse odgovore vedno na voljo.
Če se vam  zdi, da je podporna skupina nekaj, kar v tem trenutku potrebujete in si želite, nam brez oklevanja pišite na 
elektronski naslov mgc.vransko@gmail.com ali nas pokličite na telefonsko številko 031 729 953.

Termine srečanj bomo oblikovali glede na število in starostne skupine prijavljenih udeležencev.

Medgeneracijsko društvo Vransko

Medvrstniška podporna skupina na Vranskem
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Iz življenja društev

Novo prekopsko gasilsko vozilo – 1. del

Prejšnji mesec smo obelodanili novico, da smo se v našem 
gasilskem društvu soglasno odločili, da gremo s pomočjo 
Občine Vransko v nakup novega gasilskega vozila.  S član-
ki v Informatorju vam bomo v naslednjih mesecih dodobra 
predstavili vozilo in opremo, ki bo za nas izdelano in naba-
vljeno.

Glede na čase, v katerih živimo, bi si verjetno kdo mislil, da 
je nakup novega gasilskega vozila dokaj pogumna poteza. 
In ja, vsakemu lahko to tudi potrdimo – vsekakor je to zelo 
pogumna poteza, ki je bila soglasno sprejeta na upravnem 
odboru našega gasilskega društva, potem ko je kar nekaj čla-
nov društva skoraj dve leti delalo na tem projektu. Vendar ko 
pomislimo, da se gasilsko vozilo navadno kupuje za nasled-
njih 30 let (v primeru našega trenutnega vozila 41 let), je vse 
skupaj takoj veliko bolj razumljivo.

Celoten projekt nabave se je začel na seji UO PGD v aprilu 
2019, kjer je bila ustanovljena komisija za nabavo novega vo-
zila. Naloga te komisije je bila, da najprej sploh razišče opci-
je, preveri, kakšne so cene, in ugotovi, če je nabava novega 
vozila nam sploh dosegljiva.
Na tej poti smo ugotovili in se naučili res marsikaj. Naba-
va gasilskega vozila ni enaka nakupu lastnega avtomobila, 
ko greš v avtosalon in ga kupiš. Potrebno je najprej poznati 
potrebe uporabnikov, nato tipizacijo GZS, po kateri so gasil-
ska vozila narejena. Šele v tej fazi se dejansko lahko začne 
raziskava trga, ko ugotoviš, kakšno vozilo je bolj in kakšno je 
manj primerno.

V naslednji fazi smo si šli ogledat približno 20 gasilskih vozil 
po vseh Sloveniji. Ugotovili smo, da je v Sloveniji vsekakor ga-
silska oprema na zelo visokem nivoju in pri vseh vozilih smo 
videli nekaj, kar lahko dejansko tudi apliciramo v naše novo 
vozilo.

Vodila, ki so nam bila glavna pri nabavi, so bila predvsem ta, 
da vozilo ne sme biti preveliko, da mora biti namenjeno tako 
za intervencije v urbanih naseljih kakor tudi za intervencije 
na zahtevnem terenu in v gozdu. Imeti mora vsaj 2000 litrov 
vode ter vso primerno opremo, vključno s sistemom za pra-
nje cest. Kmetijstvo je namreč ena od glavnih panog v našem 
"rajonu".

Tako smo po skoraj dveh letih, nešteto opravljenih kilometrih 
in ogromno sestankih le prišli do ideje, kakšno naj bo naše 
vozilo. Obveljala je gasilska tipizacija GVC 16/25. To vozilo bo 
s seboj vozilo okoli 2.000 litrov vode, v njem pa bo šofer in 
še pet gasilcev. Prednost tega vozila je, da ima zelo veliko 
opreme za najrazličnejše situacije, vsa pa je zelo skrbno in 
natančno izbrana.

Za to, da si bomo dejansko lahko privoščili takšno vozilo, je 
v veliki meri odgovorna Občina Vransko z županom Francem 
Sušnikom na čelu. Predvsem njegov posluh za potrebe gasil-
stva in požarne varnosti je zaslužen, da bomo v naslednjem 
letu lahko pozdravili naše novo vozilo.  

V naslednjih mesecih vam bomo naše bodoče vozilo in opre-
mo tudi dodobra predstavili. Želimo namreč, da se čim več 
ljudi seznani, kam gredo vsa ta sredstva, ki se namenijo gasil-
cem tako s pomočjo prispevkov za koledarje, z dohodnino (še 
vedno nam jo lahko darujete preko portala edonacije.com) 
ter tudi vsemi ostalimi donacijami, ki nam jih namenjate vsa 
ta leta. Že sedaj pa imate možnost, da nam podarite 5 evrov 
za nabavo vozila. To lahko naredite tako, da pošljete sporoči-
lo PREKOPA5 na številko 1919.

Moderno gasilstvo ni poceni, je pa edini način, da lahko mi 
pomagamo vam. Če smo "goli in bosi", je to namreč zelo tež-
ko.

Hvala, ker nas podpirate!

PGD Prekopa–Čeplje–Stopnik
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Iz življenja društev

Priprave na virtualni kviz gasilske mladine – PGD Prekopa–
Čeplje–Stopnik

Pandemija in vsi z njo povezani ukrepi trajajo že dolgo. Marsikdo poreče, da že predolgo – ampak to je ta trenutek realnost 
in s tem se nima smisla preveč ukvarjati. 

Ker pa nam trenutno veljavni ukrepi NIJZ dovoljujejo vsaj malo manevrskega prostora, smo se odločili, da naše najmlajše 
gasilce (6–11 let) vsaj malo potegnemo iz njihove rutine predavanj preko zooma in jim vrnemo neko omejeno "normalnost".

Pred nekaj tedni smo namreč s strani GZS prejeli obvestilo, da letošnji kviz gasilske mladine zaradi ukrepov ne bo izveden 
v tradicionalni obliki, ampak le v virtualni izvedbi preko spleta. Ker časa za pripravo ni bilo veliko, smo se priprav lotili kar 
takoj.

Ker trenutno ukrepi dovoljujejo zbiranje do 10 ljudi, smo se v našem društvu odločili otroke vrniti v gasilski dom, ki je letos 
po popolni prenovi topel in vabljiv. Za otroke smo izvedli štiri serije priprav na kviz, kjer smo preleteli celotno teorijo, ki je 
zahtevana za njihovo starost. Zaradi nove opreme za izvajanje treninga prve pomoči smo še posebej želeli izpostaviti in jim 
približati vaje iz prve pomoči. Verjamemo namreč, da je zelo pomembno, da se otroci s prvo pomočjo srečajo čim hitreje. Na 
ta način nikoli ne bodo razvili strahu pred izvajanjem prve pomoči v primeru, da bi kdaj morali pomagati komu. 

Po letu dni zooma so bili otroci navdušeni, da so spet lahko prišli na "gasilske vaje". Podobne vaje bomo ob upoštevanju vseh 
veljavnih ukrepov izvajali tudi v naslednjih mesecih.

Če imate tudi pri vas doma otroka, ki si želi stopiti v gasilske vrste, ga ob tej priložnosti zelo lepo vabimo, da se nam pridruži. 
Kontaktirate nas lahko preko facebooka ali pa ostalih kontaktov, ki so objavljeni na spletni strani www.pgd-prekopa.si

Na pomoč!

PGD Prekopa–Čeplje–Stopnik
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Ne spreglejte

Legalizacija objektov "daljšega obstoja", zgrajenih pred 1. 1. 1998

S pravnega vidika je legalizacija objektov med zahtevnejšimi 
postopki na upravni enoti. Seveda pri sami razlagi zakonoda-
je in postopkovnih pravil ni večjih težav, saj tovrstne postopke 
vodijo uradne osebe z izkušnjami pri razlagi in uporabi prava, 
tako da to načeloma ne predstavlja  težav. Tudi takrat, ko se od 
primera do primera soočimo s kakim sistemskim vprašanjem, 
je poleg predpisov na razpolago sodna praksa in podpora dru-
gih državnih organov, ki so na svojem matičnem področju ved-
no pripravljeni na izmenjavo strokovnih stališč in mnenj. Naj-
zahtevnejša so pravzaprav vsebinska vprašanja, ki izhajajo iz 
same narave stvari, stvarnih razmer oz. iz prakse.

V praksi se recimo (pre)pogosto dogaja, da investitorji začnejo 
z gradnjo, ne da bi se po izkušnjah dobre prakse najprej sezna-
nili s pogoji, se ustrezno pripravili, pridobili ustrezno gradbe-
no dovoljenje in si tako v nadaljevanju prihranili odvečne poti, 
nevšečnosti in stroške. Če se v zvezi s tem navežem na Grad-
beni zakon, ki je začel veljati s 1. 6. 2018, je z dobrim name-
nom  sanacije cele vrste  anomalij v prostoru na široko odprl 
vrata različnim  postopkom legalizacije nelegalnih gradenj. 
Ugotavljanje dejanskega stanja pa še dodatno odpira vrsto 
vprašanj za udeležence v postopku, ki so odvisna predvsem 
od časa nastanka  posega in  obsega gradnje. Ker je prejšnji 
oz. stari Zakon o graditvi objektov omogočal le legalizacijo sta-
rejših objektov (zgrajenih pred 1. 1. 1968), je razumljivo, da so 
lastniki mlajših nelegalnih objektov nad ponujeno priložnostjo 
»navdušeni«, saj imajo  možnost legalizacije tudi v novejšem 
obdobju. Z vsemi zakonskimi pogoji legalizacije je toliko bolj 
pomembno, da se vlagatelj že pred oddajo vloge vsaj okvirno 
seznani s postopkom, da se izogne odvečnim potem, sitnostim 
in stroškom. Temu je v glavnem namenjen tudi ta informativni 
prispevek.

Na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da je v Sloveniji v prostoru 
še veliko nelegalnih objektov zaradi različnih vzrokov, gre za 
tako imenovane »črne gradnje«.  Številke kažejo, da  smo na 
upravni enoti od uveljavitve nove gradbene zakonodaje, in si-
cer v  dobrih dveh letih in pol, prejeli skupno kar 681 zahtev za 
različne vrste legalizacij tovrstnih gradenj (96 za objekte, zgra-
jene pred 17. 11. 2017, 420 zahtev za objekte, zgrajene pred 1. 1. 
1996, in 165 zahtev za objekte, zgrajene pred 1. 1. 1998). V prip-
ravi so zopet nove obsežne spremembe gradbene zakonodaje, 
ki naj bi omogočile nove oz. dodatne vrste legalizacij, zato tudi 
v prihodnosti, glede na stanje v naravi, še vedno pričakujemo 
večje število tovrstnih vlog.

V nadaljevanju sledijo ključne informacije in poudarki glede 
enega izmed možnih postopkov legalizacije med investitorji 
»priljubljene« legalizacije objektov daljšega obstoja, za katero 
zakonodajalec sploh ni predpisal časovne omejitve za vložitev 
zahteve. Pogoj za legalizacijo je, da so bili brez gradbenega do-
voljenja zgrajeni pred 1. 1. 1998 in od tega datuma dalje obsta-
jajo v enakem obsegu in z enako namembnostjo. To pomeni, 
da so bili pred 1. 1. 1998 dokazljivo, ne morda zgolj verjetno,  
takšni, kot so danes. Poleg tega je obvezen še ta pogoj, da je 

stavba, ki je predmet bodoče legalizacije, evidentirana v kata-
stru stavb.

Za legalizacijo objektov daljšega obstoja se odločajo tudi in-
vestitorji oz. lastniki objektov, zgrajenih na t. i. zazidljivih 
zemljiščih. Posebnost te različice, ki je predstavljena v članku, 
pa je v tem, da po zakonu predstavlja edino možnost za le-
galizacijo objektov, zgrajenih na zemljiščih, ki v času nastanka 
objekta (in danes) niti niso bila namenjena za gradnjo. Pri lega-
lizacijah tovrstnih objektov daljšega obstoja se namreč ne pre-
verja skladnosti s prostorskimi akti občine, niti zahtevi ni treba 
priložiti mnenj drugih pristojnih mnenjedajalcev glede spreje-
mljivosti gradnje, kot npr. Elektra, JKP, Direkcije za vode ipd. 
Prav tako investitorju ni treba dokazovati, ali objekt izpolnjuje 
bistvene zahteve, kot so npr. mehanska odpornost in stabil-
nost, varnost pred požarom, zaščita pred hrupom, varčevanje 
z energijo itd.

Poleg dejstva, da je za to obliko legalizacije treba izpolniti 
bistveno manj pogojev kot za druge vrste legalizacij, je za in-
vestitorje postopek daljšega obstoja ugoden tudi z vidika od-
mikov objekta od parcelnih mej. V rednih postopkih pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja ter ostalih vrstah legalizacij lahko 
namreč velike zamude v postopkih povzročajo prav udeležbe 
stranskih udeležencev – mejašev. V primerih objektov daljšega 
obstoja pa je investitorjem zagotovljena pravna varnost tudi v 
primeru odmika objekta, manjšega od predpisanega. Stran-
ski udeleženci lahko nasprotujejo le času izgradnje ter obsegu 
objekta in njegovi namembnosti, ne pa tudi morebitni pre-
majhni oddaljenosti od meje.

Vlogo mora investitor oz. vlagatelj, ki želi legalizirati objekt 
daljšega obstoja, napisati v predpisanem obrazcu (dostopen 
na državnem portalu Republike Slovenije eUprava) in oddati na 
pristojni upravni enoti. Skupaj z vlogo mora predložiti dokaz o 
obstoju stavbe pred 1. 1. 1998. Prav tako je treba predložiti do-
kumentacijo, ki vsebuje posnetek obstoječega stanja objekta 
s prikazom tlorisov in prerezov vseh etaž z osnovnimi merami 
prostorov ter seznamom prostorov s površinami in situacijski-
mi pogledi na vse štiri strani fasade. Zaradi enostavnosti lahko 
dokumentacijo izdela sam, saj zakon ne zahteva, da jo izde-
la kakšen poseben  strokovnjak, kar je sicer  pogoj pri drugih 
vrstah legalizacij.

Vlagatelj mora upravni enoti skupaj z vlogo  predložiti še doka-
zilo o plačanem komunalnem prispevku. Upravna enota pred 
izdajo dovoljenja odmeri tudi nadomestilo za degradacijo in 
uzurpacijo prostora. Merila  za izračunavanje višine nadome-
stila so določena s posebno Uredbo. Višina nadomestila pa 
je odvisna od stopnje degradacije in uzurpacije prostora in 
se vrednoti na podlagi značilnosti območja, kjer je nedovo-
ljena gradnja, ter na podlagi značilnosti in vrste nedovoljene 
gradnje same. Med objektom, ki nelegalno stoji na zazidljivem 
oz. nezazidljivem zemljišču, lahko nadomestilo variira tudi do 
dvakratnika višine.
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Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega čre-
vesa in danke, ko opozarjamo na pomen preprečevanja 
in zgodnjega odkrivanja bolezni. Podatki kažejo, da je v 
Sloveniji rak debelega črevesa in danke med petimi najpo-
gostejšimi raki pri obeh spolih skupaj. Za rakom debelega 
črevesa in danke povprečno vsako leto zboli več kot 1.300 
ljudi, čeprav je rak na debelem črevesu in danki ena izmed 
redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s prese-
janjem.

V Sloveniji za to skrbi Program Svit, državni program prese-
janja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka 
na debelem črevesu in danki. S Programom Svit zmanjšujemo 
število na novo zbolelih ljudi ter raka odkrivamo v zgodnejših 
stadijih, kar bolniku omogoči lažje in učinkovitejše spopada-
nje z boleznijo ter posledično izboljša kakovost bolnikovega 
življenja. V letu 2020 je bilo presejanih 176.731 oseb oziroma 
60,05 % povabljene populacije, kar je primerljivo z letom 
2019, ko je bilo presejanih 180.685 oseb oziroma 61,30 % po-
vabljene populacije.

Program Svit v času epidemije covid-19
Pri Programu Svit v drugem valu epidemije covid-19 izvaja-
mo presejanje v običajnem obsegu, a ob premišljenih in stro-
gih zaščitnih ukrepih, ki ščitijo tako udeležence kot izvajalce 
programa. Pri tem je v veliko pomoč dobra organiziranost 
programa in uvedba storitev eZdravja, ki so začele delova-
ti že pred epidemijo, saj omogočata pošiljanje vzorcev po 
pošti in napotovanje na kolonoskopijo s pomočjo eRecepta 
in eNapotnice. To zmanjšuje fizične kontakte med izvajalci 
zdravstvenega varstva in pacienti. »Naj ob tem poudarim, 
da kolonoskopije izvajamo skladno z najvišjimi higienskimi 
standardi in velik poudarek namenjamo upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov, zato je za varnost oseb, ki pridejo na 
pregled, in zdravstvenih delavcev, ki preiskavo izvajajo, za-

gotovljen visok nivo zaščite. Pri odzivu na vabilo v program 
in oddaji testerjev z vzorci blata niso potrebni stiki z drugimi 
osebami, na kolonoskopijo naročamo samo zdrave paciente, 
ki morajo nositi masko in so brez simptomov za okužbo dihal. 
Zdravniki in ostali zdravstveni delavci uporabljajo pri izvaja-
nju kolonoskopij vso potrebno osebno varovalno opremo,« 
je povedala dr. Dominika Novak Mlakar, vodja Programa Svit.
Nekoliko drugače je bilo v prvem valu epidemije, ki je bila 
razglašena spomladi 2020, ko smo nekatere postopke v Pro-
gramu Svit izvajali v omejenem obsegu, pri nekaterih pa je 
prišlo do začasne prekinitve.
Zaradi razglašene epidemije v marcu in aprilu 2020 nismo 
pošiljali testnih kompletov za odvzem vzorcev blata osebam, 
ki so vrnile izpolnjeno Izjavo o prostovoljnem sodelovanju in 
so izpolnjevale kriterije za sodelovanje v presejalnem progra-
mu. Ker je bilo na terenu več 10.000 testnih kompletov, ki so 
bili poslani pred 16. 3. 2020, smo sproti analizirali vse vzor-
ce blata, ki so prispeli po pošti v laboratorij Programa Svit. 
Preiskovanci so po pošti prejeli izvid preiskave. S 16. 3. 2020 
je tudi večina kolonoskopskih centrov začasno prenehala z 
izvajanjem preiskav za presejalni program. Kolonoskopije so 
kolonoskopski centri, po navodilu Ministrstva za zdravje, po-
novno začeli izvajati v drugi polovici aprila. »Pošiljke s kom-
pleti za odvzem vzorcev blata smo kljub začasni prekinitvi 
pošiljanja ves čas pripravljali in jih osebam, ki so se odzvale 
na vabilo za sodelovanje v Programu Svit, poslali v začetku 
maja, ko je Ministrstvo za zdravje izdalo odlok z dovoljenjem 
za izvajanje preventivnih storitev. Na ta račun je nastalo nekaj 
zamud pri pošiljanju testerjev, ki smo jih uspešno odpravili  
poleti in tako zaostankov pri pošiljanju testnih kompletov ni 
več, zaostanki pri naročanju na presejalne kolonoskopije pa 
so bili minimalni,« je dodala dr. Dominika Novak Mlakar, vod-
ja Programa Svit.

V primeru, da stavba še nima hišne številke, jo bo lastnik ta-
kega objekta na podlagi izdanega dovoljenja lahko pridobil na 
pristojni Geodetski upravi.

Morda je za lastnike objektov, ki menijo, da izpolnjujejo pogo-
je za njihovo legalizacijo, zanimiv še podatek, da se minimal-
na komunalna oskrba objekta resda ne preverja, vendar pa 
lastnik ni upravičen od občine zahtevati gradnje manjkajoče 
komunalne opreme, če je objekt zunaj določenega območja 
komunalnega opremljanja.

Ko je upravni akt (dovoljenje) za legalizacijo  izdano,  šteje, da 
objekt ni več nelegalen in da ima v času in prostoru veljavnosti 
pridobljeno uporabno dovoljenje. To pomeni, da sta faza pri-

dobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja združeni v enem 
samem dovoljenju. Edina »pomanjkljivost«  je pogojna veljav-
nost izdanega dovoljenja, česar se nekateri investitorji »ustra-
šijo«. V zvezi s tem  izrecno poudarjam, da se dovoljenje, na 
zahtevo vlade ali občine, brez odškodninske odgovornosti si-
cer res lahko razveljavi, vendar le v točno določenih primerih. 
Zakon pravi, da samo takrat, ko  je to potrebno zaradi zava-
rovanja javnega interesa ob neposredni ogroženosti zdravja in 
življenja ljudi ter okolja. Dodatna varovalka je tudi določba, da 
razveljavitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja ni mogoča, 
če je ogroženost mogoče odpraviti z drugimi, milejšimi ukrepi.

Simona Stanter,
načelnica Upravne enote Žalec

Kljub covidu-19 je sodelovanje v 
Programu Svit modra odločitev
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Izvajanje Programa Svit v letu 2021
Aktivnosti vabljenja in presejanja v Programu Svit v letošnjem 
letu potekajo po predvidenem načrtu za leto 2021. To pome-
ni, da mesečno k sodelovanju v Program Svit povabimo do 
25.000 oseb in osebam, ki so vabilo že prejele in se nanj niso 
odzvale, posredujemo opomnik. Vabilo in opomnik vključuje-
ta Izjavo o prostovoljnem sodelovanju v Programu Svit. Če se 
oseba odloči za sodelovanje in nima izključitvenih kriterijev, 
prejme komplet testerjev za odvzem vzorcev blata. Odzivnost 
pri vračanju vzorcev blata je dobra, kar pomeni, da se kljub 
covidu-19 vabljeni odločajo za sodelovanje v presejalnem 
programu. Osebe, ki so imele pozitiven izvid analize vzorcev 
blata, naročamo na kolonoskopijo, skladno s termini, ki nam 
jih sporočajo izvajalci.

V Program Svit se je treba odzvati vsaki dve leti
Kljub izjemnim uspehom Programa Svit se vabilu v program 
še vedno vsaka tretja oseba v ciljni starosti ne odzove. V pro-
gram se za 10 odstotnih točk slabše odzivajo moški v primer-
javi z ženskami. Med moškimi je najnižja udeležba v program 
v starostni skupini med 50. in 54. letom, pri ženskah pa se 
najslabše odzivajo ženske, stare 70 let ali več.
Rak na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let, 
preden se pojavijo prvi simptomi. Ko simptome opazimo in 
pomislimo, da z našim zdravjem morda nekaj ni v redu, je 
mnogokrat bolezen že napredovala, zato je pomembno, da 
ukrepamo prej. Prav tako morebitne spremembe na steni 
črevesa ne krvavijo nujno pri vsakem odvajanju. Lahko se 
zgodi, da ravno v času, ko smo delali test, spremembe niso 
krvavele, torej krvavitve nismo mogli zaznati, kljub temu pa je 
možno, da se je v našem telesu bolezen že začela razvijati. Če 
pa se v program odzovemo redno vsaki dve leti, zelo poveča-
mo možnost, da morebitno bolezen še pravočasno zaznamo 
in jo uspešno odstranimo.

»Vabilo v Program Svit je srečka, ki je vedno dobitna. Če je iz-
vid negativen, v črevesu ni nevarnih predrakavih sprememb, 
če pa je izvid pozitiven, se naš zdravstveni sistem takoj od-
zove in ti nudi najboljše zdravljenje. Pomembna je udeležba 
vsaki dve leti. Lahko smo ponosni, da imamo v Sloveniji naj-
boljši program za odkrivanje in zdravljenje raka na debelem 
črevesu na svetu,« je povedal ambasador Programa Svit mag. 
Samo Podgornik.

Svitove kontaktne točke kot vir spodbude in dodatnih in-
formacij
Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit nudijo 
Svitove kontaktne točke v zdravstvenih domovih po Sloveni-
ji. V Svitovih kontaktnih točkah zdravstveni delavci vabljenim 
pomagajo pri izzivih in vprašanjih, s katerimi se srečujejo, vse 
od vprašanj, kaj storiti z vabilom Programa Svit, kaj storiti, 
če ste založili komplet za odvzem vzorcev blata, do vprašanj, 
kako sodelovati v Programu Svit in kako se v okviru Programa 
Svit naročiti na presejalno kolonoskopijo. V času epidemije je 
zaradi reorganizacije dela v zdravstvenih domovih tudi delo-
vanje Svitovih kontaktnih točk ponekod nekoliko drugačno, 
še vedno pa so vsem na voljo preko telefona ali elektronske 
pošte, ponekod pa po predhodnem dogovoru še vedno omo-
gočajo tudi pogovor v prostorih zdravstvenega doma.
Z udeležbo v Programu Svit lahko naredimo največ za svoje 
zdravje in kakovost življenja, saj do 65 % odkritih rakov od-
krijemo tako zgodaj, da onkološkega zdravljenja pacienti ne 
potrebujejo. Naj ob tem poudarimo, da je sodelovanje v Pro-
gramu Svit kljub covidu-19 varno. Zato vse, ki prejmejo vabi-
lo v program, močno spodbujamo, da se nanj tudi odzovejo. 
Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev.

S strani občanov smo prejeli več pritožb, da so se v zadnjem času na območju Jeronima in Črete 
pojavile skupine štirikolesnikov, ki z neprilagojeno hitrostjo vozijo po lokalni cesti Vransko–
Čreta ter uničujejo gozdne poti in vlake.

Ker navedeno početje predstavlja kršitev cestnoprometnih predpisov, predpisov o gozdovih, 
predpisov o varstvu okolja in narave, pa tudi aktualnih predpisov v zvezi s preprečevanjem 
širjenja nalezljive bolezni covid-19, je Občina Vransko o tem obvestila policijo, pristojne 
inšpekcijske službe in medobčinsko redarstvo. 

Občinska uprava

Opozorilo voznikom štirikolesnikov
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Dan žena, 8. marec, se je na Vranskem začel obetavno.  Začeli 
smo z vadbo "1000 gibov". Po tej metodi vadi že čez 5000 oseb 
po  vsej Sloveniji. 
Pred Športno dvorano Vransko je čutiti neverjetno energijo in 
poskočnost vse tja do središča Vranskega.
Če kdo še ni opazil plakatov in objav, vas tudi s pomočjo medijev 
obveščamo, da vadimo pred Športno dvorano Vransko, vsak 
dan od ponedeljka do petka. Vsi, ki si želite narediti nekaj zase, 

vabljeni vsako jutro od 8.00 do 8.30.
Pol ure za zdravje je resnično nekaj, kar vsak lahko naredi zase, 
za svoje zdravje in boljše počutje.
Vadba je brezplačna. Plačate le enkrat na leto članarino, ki 
znaša 20 evrov, kar je primerljivo z enim mesečnim nakupom v 
lekarni. Kaj je več vredno, ocenite sami. Mi pa smo tu za vas, nas 
in vse zanamce, ker zdravje mora postati vsem prioriteta.
Društvo Šola zdravja vas vabi, da si več o nas in našem delovanju 
preberete tudi na spletni strani društva https://solazdravja.
com/.

VSAK TRENUTEK JE LAHKO NOV ZAČETEK!

Besedilo in foto: Mojca Grojzdek

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec
 

Razpis
INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 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 tem razpisu.
 

Prijave na razpis sprejema do 15. aprila 2021 Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 
Več informacij na www.ra-savinja.si  ali tel.: 03/713 68 60.

 
Vabljeni k prijavi po načelu, da

»NOBENA INOVACIJA NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE ISKATI NOVIH INOVACIJ«

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
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Opraševalci so pomembni za našo prehransko varnost

Ko govorimo o opraševanju, največkrat pomislimo samo na medonosno oziroma kranjsko čebelo. Ta je pomembna opraševal-
ka, a še zdaleč ni edina. Vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu namreč opravijo divji opraševalci, v naravi pa je njihov delež 
še precej večji.

Opraševanje žuželk je pomembno tako za kmetijstvo kot naravo oziroma biodiverziteto. Potrebuje ga namreč približno 80 % 
kmetijskih in divjih rastlin. Opraševanje ne vpliva samo na količino, ampak tudi na kakovost hrane. Ugotovili so, da se na cvetovih, 
ki so bolje oprašeni, razvijejo ne le večji, ampak tudi lepši, bolj obstojni in bolj hranljivi plodovi.

Divji opraševalci zmorejo več

Poleg medonosne čebele, ki je najbolj znana opraševalka, je bilo v Sloveniji doslej najdenih še več kot 570 vrst divjih čebel. Mednje 
sodijo čmrlji in čebele samotarke. Čmrlje gotovo poznate, verjetno pa ne veste, da jih v Sloveniji živi kar 35 vrst. Podobno kot 
medonosna čebela tudi čmrlji živijo v družinah, ki jih sestavljajo matica, delavke in del leta tudi samci. So pa družine čmrljev veliko 
manjše in štejejo največ nekaj sto osebkov, medtem ko je v čebelji družini več deset tisoč delavk. Druga razlika pa je, da so čmrljeve 
družine kratkotrajne. Nastanejo spomladi in najkasneje jeseni propadejo. Pri čmrljih namreč prezimijo samo v zadnjem letu izlegle 
matice. Vsi čmrlji, ki jih vidimo zgodaj spomladi, so torej matice.

Nasprotno pa večina drugih divjih čebel živi samotarsko. Vsaka čebela skrbi za svoje gnezdo, ki je v luknji v lesu, v votlem rastlinskem 
steblu ali tleh. V gnezdu samica pripravi zalogo hrane in odloži jajčeca, nato pa ga zapečati in skrb za potomstvo je tako zaključena. 
Pri večini vrst nova generacija iz gnezda izleti šele naslednje leto. So zelo raznolike. Najmanjše so velike samo tri milimetre in jih 
zlahka spregledamo, največje lesne čebele pa kar 25 mm.

Čmrlji in čebele samotarke so izvrstni opraševalci. Čmrlji so na prvi pogled videti nerodni in počasni, a v resnici ni tako. Če jih 
opazujemo, vidimo, da so zelo hitri. V enakem času oprašijo dva do štirikrat toliko cvetov kot čebele, kljub hitrosti pa na cvetu 
pustijo več cvetnega prahu, kar je za opraševanje najpomembnejše. Cvet lahko tudi stresejo, kar še izboljša opraševanje, pri 
nekaterih rastlinah, npr. paradižniku, pa je to nujno. So tudi zelo marljivi, oprašujejo od zgodnjega jutra do poznega večera. En 

Spoznajmo čmrlje in čebele samotarke
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PREDNOSTI ČISTILNIH NAPRAV OXYFIX: 
✓ Enostavna in zanesljiva tehnologija čiščenja  
✓ Pretočna ČN brez električnih delov v notranjosti 
✓ Enostavna vgradnja, betonski in stabilni bazeni 
✓ Velik primarni usedalnik, manj pogosti odvozi blata 
✓ Življenjska doba bazenov 50 let 
✓ Nizki stroški vzdrževanja (brez električnih delov v notranjosti čistilne naprave) 

 
 
 

Waterfix® C-90      

• WATERFIX 4,5 m3 

• WATERFIX 6 m3 

• WATERFIX 7,5 m3 

• WATERFIX 10 m3 

• WATERFIX 15 m3 

• WATERFIX 20 m3 
 

S5 Projekt d.o.o.  
PISARNA PE Vransko: 
Vransko 128, Vransko 
 

 

ČISTILNE NAPRAVE OXYFIX in ZBIRALNIKI DEŽEVNICE  
 

 

Čistilne naprave Oxyfix so namenjene 
vsem objektom, ki nimajo možnosti 

priklopa na javno kanalizacijo. 

SUBVENCIJA  
na  Občini 

pri vgradnji 
ČN Oxyfix 

  www.s5projekt.si  ∞  GSM: 041-275-520  ∞ cistilne.naprave@s5projekt.si    
 

PREDNOSTI ZBIRALNIKOV DEŽEVNICE: 
✓ Različne velikosti od 4,5m3 do 20m3  
✓ Enostavna vgradnja, pravokotna oblika 
✓ Betonski bazen, odporen na pritiske zemljine 
✓ Vgrajeno v dostopno gradbeno jamo 
✓ Primeren za zbiranje deževnice in uporabo za: zalivanje vrta, zelenice, 

pranje avtomobilov, splakovanje wc-jev, .. 
 
 
 

Waterfix® C-90      

• WATERFIX 4,5 m3 

• WATERFIX 6 m3 

• WATERFIX 7,5 m3 

• WATERFIX 10 m3 

• WATERFIX 15 m3 

• WATERFIX 20 m3 
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čmrlj tako opravi veliko več dela kot ena čebela. Tudi čebele samotarke so izjemno učinkovite. Ena samotarka lahko opravi delo kar 
stotih medonosnih čebel.

Pomagajmo opraševalcem
Spremembe v okolju so opraševalce v zadnjih desetletjih zelo prizadele. Pisanih cvetočih travnikov je vedno manj. Ogrožajo jih tudi 
nepravilna uporaba pesticidov in bolezni. Čmrlji in čebele samotarke tudi vedno težje najdejo primerno mesto za gnezdenje.
Opraševalcem moramo zagotoviti hrano, prostor za gnezdenje in zdravo okolje. Ključno je ohranjanje pisanih cvetočih travnikov, 
ki so najpomembnejši življenjski prostor opraševalcev. Tako bodo imeli hrano tudi potem, ko bo sadno drevje odcvetelo. Na takih 
travnikih mnogi opraševalci tudi gnezdijo. Samotarkam lahko pripravimo tudi gnezdilnice. Prehranske razmere lahko izboljšamo 
tudi s sejanjem medovitih rastlin. Če uporabljamo fitofarmacevtska sredstva, pa moramo ravnati strogo v skladu z navodili. Le tako 
bodo opraševalci lahko še naprej opravljali svoje pomembno poslanstvo.

Več informacij o opraševalcih in biodiverziteti najdete na spletni strani projekta 
Life Naturaviva, Biodiverziteta – umetnost življenja. 

Avtor: dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo
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Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, zaključuje in hkrati začenja še en velik projekt, s katerim 
želimo dodobra predstaviti slovensko čebelarstvo doma in v svetu.

Paviljon Medena zgodba se podaja na pot in bo na svojevrsten način prikazoval delo čebel, čebelarja in sadove njunega 
skupnega dela. 
Paviljon je prevozni čebelnjak, namenjen izobraževanju, predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva ter medenih 
izdelkov. Opremljen je z najsodobnejšo video in zvočno tehniko. V čebelji svet nas popelje s pomočjo vida, vonja, tipa in na 
koncu tudi okusa, s prav posebno medeno postajo.
Polovica notranjega dela paviljona je namenjena predstavitvi čebeljih panjev in tehnologiji pridelave medu. V panjih so 
prikazane čebele s prav posebnimi video vsebinami, ki so nameščene v satih. Pod panjem je nameščena čebelarska tehtnica 
z vremensko postajo in video nadzorom zunanjosti paviljona. V nadaljevanju je predstavljeno točenje medu, skladiščenje 
medu in tudi njegovo pakiranje po vseh standardih varne in zdrave pridelave hrane. Izpostavljene so tudi ključne informacije 
o čebelah in čebelarstvu.
Drugi del notranjosti paviljona je namenjen predstavitvi vseh čebeljih pridelkov. Poleg prodajnega pulta je prostor za 
pokušanje različnih vrst medu. Za ta namen je bila razvita prav posebna degustacijska medena postaja, kakršne do sedaj še 
ni bilo. 
Zanimivost in atraktivnost paviljona je tudi zunanji del. Poleg medene postaje so nameščene tablice, na katerih so 
predstavljene vrste medu, vsi čebelji pridelki, naša avtohtona kranjska čebela in pomemben segment našega čebelarstva – 
apiterapija. Na drugi strani paviljona so na časovnem traku predstavljeni poudarki o zgodovini čebelarstva. Tradicionalnost 
slovenskega čebelarstva je prikazana s poslikavo panjskih končnic in pročelji AŽ-panjev. Najmlajši pa bodo preko didaktičnih 
iger spoznavali ključne posebnosti o čebelah.  
Paviljon Medena zgodba obiskovalca ne bo pustil ravnodušnega, ne podnevi in tudi ne ponoči, saj poseben osvetlitveni 
ambient poudari medene kapljice v satju, ki so nameščene na zunanjosti paviljona, pa tudi motive, vgravirane v steklu, ki se 
nahajajo v notranjosti  paviljona.          
Idejo za paviljon Medena zgodba je dal predsednik ČZS Boštjan Noč, ki je tudi sodeloval v delovni skupini, ki jo sestavljajo: 
Lidija Senič, Tanja Magdič, Vlado Auguštin,  Simon Golob, Tomaž Samec in vodja skupine Aleš Bozovičar. Skupina je sodelovala 
pri zasnovi in izgradnji tega, v vseh pogledih posebnega paviljona Medena zgodba. 
 
Čebelarska zveza Slovenije je danes pričela novo zgodbo o čebelarstvu. Otvoritveni trak sta v želji, da bo paviljon obiskal 
številne prireditve v Sloveniji in tudi v tujini, slavnostno prerezala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože 
Podgoršek in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
V upanju, da ga kmalu predstavimo tudi vam, vas lepo pozdravljamo.
  

Čebelarska zveza Slovenije

Odprtje paviljona ˝Medena zgodba˝



Ostanite odgovorni in ostanite zdravi.


