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Občinski informator

številka 177
Vransko, 29. 4. 2021 

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: suzana.felicijan@zktsvransko.si 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Akelei, d. o. o.
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, 
OŠ Vransko–Tabor, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Energetika 
Projekt, d. o. o.,  Zavod sv. Rafaela Vransko, Medgeneracijsko društvo 
Vransko, Čebelarsko društvo Vransko, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, 
PGD Vransko, Zavod Muri, Andrej Semprimožnik, Matija Sušnik, 
Tone Tavčer, Davorin Tome

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

Naslednja številka izide 31. 5. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 5. 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

V okviru projekta "Ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedba suhega zadrževalnika na 
Merinščici" trenutno  potekajo aktivnosti za ponovni izbor izvajalca DGD in PZI projektne dokumentacije, saj prvi razpis za 
izbiro izvajalca ni bil uspešen, ker se nanj ni prijavil noben zainteresiran ponudnik storitev projektiranja.

Vzporedno potekajo aktivnosti tudi na področju pridobivanja nepremičnin, kjer so na Direkciji za vode uspeli pridobiti 
ustrezno ponudbo za izvajalca storitev pridobivanja nepremičnin, potrebnih za izvedbo predmetne investicije. Prav tako so v 
fazi pridobivanja ponudb za cenitev zemljišč, tako stanovanjskih, gozdnih in kmetijskih, ki so potrebna za izvedbo investicije. 
Tudi na tem področju v prvem krogu pridobivanja ponudb ni bilo odziva zainteresiranih ponudnikov, tako da so bili primorani 
razpis skladno z zakonskimi določili ponoviti.

Kljub navedenemu menijo, da bodo v naslednjih mesecih uspešni pri pridobitvi ponudb za storitve projektiranja in cenitev, 
kar bo v nadaljevanju omogočilo uspešno izvedbo investicijske namere, skladno z zastavljenim ciljem, z namenom izboljšanja 
poplavne varnosti širšega območja občine Vransko.

Aleksander Reberšek

Odkar sem bil izvoljen za poslanca v DZ, sem 
si skupaj z županom Občine Vransko Francem 
Sušnikom prizadeval za ureditev hodnika za pešce 
preko avtocestnega nadvoza v Čepljah.

Z veseljem vam sporočam, da je predvidena 
ureditev pločnika, ki se naveže na križišče in ki se 
ureja v sklopu rekonstrukcije mostu čez Bolsko v 
Brodeh v km 8,760.

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.

 Sledi izbor izvajalca za oddajo del v projektiranje.

Aleksander Reberšek

Suhi zadrževalnik na Merinščici

Ureditev hodnika za pešce preko avtocestnega nadvoza v Čepljah
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Beseda poslanca

Sredi aprila smo imeli prvo zaslišanje prič na preiskovalni 
komisiji o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v 
DUTB.

Glede na dokumentacijo DUTB razumem prodajni postopek 
deleža, ki ga je imela DUTB v Adrii Airways, tako: neznanemu 
kupcu so na DUTB za kupnino neznanega izvora prodali 
podjetje. Država ga je pred tem dokapitalizirala z vložkom neto 
3 milijone evrov. Potem pa je kupec, ki ni imel izkušenj s panogo 
in ki je prodajalcem predložil neuporaben memorandum o 
prestrukturiranju, družbo pripeljal do stečaja in jo na tej poti 
oškodoval.

Sprašujem se, kaj je bil motiv take prodaje.

Vpleteni v prodajo se ne spomnijo ničesar, kar bi pomagalo pri 
rekonstrukciji dogodkov in bi komisiji razjasnilo način prodaje 
ter ugotavljanje morebitnih nepravilnosti. Tako kot že kdaj prej 
je spomin na preiskovalni komisiji nekoliko zbledel.

Več pa si lahko pogledate na moji facebook strani, kjer sem 
objavil video z zaslišanja. 

Aleksander Reberšek
Foto: Matija Sušnik

Prva zaslišanja na preiskovalni komisiji DUTB
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Zgodilo se je

V torek, 23. marca 2021, se je Občinski svet Občine Vransko v 
dvorani Kulturnega doma Vransko sestal na 14. redni seji. 
Uvodoma je pregledal sklepe, potrdil zapisnika 13. redne seje z 
dne 16. 2. 2021 in 4. izredne seje z dne 5. 3. 2021 ter obravnaval 
pobude in vprašanja občinskih svetnikov Jožeta Matka, Nataše 
Juhart in Brede Čvan.

V nadaljevanju je opravil drugo obravnavo in sprejel Sklep 
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko za enoto urejanja prostora VR13-1a/
CU4, s katerim se popravlja tehnična napaka v občinskem 
prostorskem načrtu v zvezi z določitvijo koridorja cestne 
povezave med regionalno cesto in trgom Vransko.                                                                 
Prvo obravnavo je opravil v zvezi z Odlokom o postopku, 
pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko. 
Predlog odloka bo od 29. marca do 12. aprila v 15-dnevni javni 
obravnavi.
V sklepnem delu seje so se občinski svetnice in svetniki 
seznanili z Letnim poročilom Občine Vransko o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
in o njihovih učinkih za leto 2020 ter z ugotovljeno delovno 
uspešnostjo ravnateljice II. Osnovne šole Žalec, ravnatelja 
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec in ravnateljice Osnovne šole 
Vransko-Tabor.

Občinska uprava

V dvorani Kulturnega doma Vransko je v torek, 13. aprila 
2021, s pričetkom ob 20. uri potekala 15. redna seja Občin-
skega sveta Občine Vransko.

Občinski svet je uvodoma potrdil zapisnik 14. redne seje ter 
obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Jožeta 
Matka, Adrijane Ferme, Kristine Reberšek in Brigite Gosak.
Nato je opravil drugo obravnavo in sprejel Odlok o postop-
ku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vran-
sko. Na podlagi sprejetega odloka bo konec meseca aprila 
v Uradnih objavah Občine Vransko objavljen javni razpis za 
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah in 
cestnih priključkih v letu 2021, v okviru katerega bo na razpo-
lago 50.000 evrov.
Sledila je prva obravnava  predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko«. 30-dnevna javna obrav-
nava predloga bo med 29. aprilom in 29. majem potekala na 
spletni strani in oglasni deski Občine Vransko.
V nadaljevanju je občinski svet v vlogi ustanovitelja zavoda 
potrdil pokritje izgube Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko v poslovnem letu 2020 v višini 8.247,00 evrov, ki je 
nastala kot posledica omejitvenih ukrepov v času epidemije 
novega koronavirusa.
Občinski svet se je pozitivno opredelil tudi do predlagane 
cene storitve pomoči na domu, ki jo je predlagal koncesionar 
Zavod sv. Rafaela Vransko. Cena storitve bo tako od 1. maja 
dalje znašala 19,64 evra za uro storitve, od tega 14,29 evra 
predstavlja subvencijo občine, preostanek v višini 5,35 evra 
pa ceno za uporabnika storitve.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, ime-
novanja in priznanja so občinski svetnice in svetniki sprejeli 
sklep o podelitvi naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 
2020:
• plakete Občine Vransko Stanki Žičkar, vodji zdravstve-

ne nege in oskrbe v Zavodu sv. Rafaela Vransko ‒ za 
dolgoletno vzorno, inovativno, strokovno in strpno vode-
nje zdravstvene nege in oskrbe;

• priznanja Občine Vransko Katjuši Rajovec, ustanoviteljici 
Zavoda za zaščito in dobrobit živali Muri  ‒ za ozaveščanje 
na področju dobrobiti živali, spodbujanje odgovornega 
lastništva živali in za pomoč živalim;

• priznanja Občine Vransko prostovoljcem Župnijske 
Karitas Vransko in Občinske organizacije Rdečega križa 
Vransko ‒ za aktivno sodelovanje pri zajezitvi novega 
koronavirusa SARS-CoV-2 in skrbi za najranljivejšo 
populacijo starejših občanov.

V sklepnem delu seje je občinski svet obravnaval še man-
datna vprašanja. Sprejel je sklepa, da se za predstavnika 
ustanoviteljev občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in 
Vransko v svet zavoda II. Osnovne šole Žalec za mandatno 
obdobje 2021‒2025 imenuje Sonjo Cencelj iz Jeronima, v svet 
zavoda Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec, prav tako 
za mandatno obdobje 2021‒2025, pa Marjana Pečovnika z 
Vranskega.

Občinska uprava

Občinski svet se je sestal na 14. redni seji

15. redna seja občinskega sveta
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Zgodilo se je

Pričela se je izgradnja II. faze Čistilne naprave Vransko, s 
katero se bo kapaciteta čistilne naprave, na kateri se čistijo 
odpadne vode z območja Vranskega in dela Brodov, povečala z 
obstoječih 700 PE na 1400 PE. Že leta 2005 je Občina Vransko 
za izgradnjo Čistilne naprave Vransko namreč pridobila 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo v dveh fazah. Prva faza 
izgradnje je bila končana leta 2005 in je zadostovala tedanji 
obremenitvi z odpadnimi vodami, danes pa ni več tako, saj je 
čistilna naprava  realno obremenjena že z več kot 1000 PE in je 
zato njena dograditev nujna.

Gradbena dela izvaja podjetje S5 Projekt, d. o. o., iz Žalca, ki 
je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano v postopku oddaje 
javnega naročila. Javno naročilo je izvedel upravljalec ČN 
Vransko in izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko Javno 
komunalno podjetje Žalec, d. o. o. Vrednost pogodbenih del 
znaša 242.840,64 evra (z DDV), končana pa morajo biti do 
konca tega leta.

Glede na populacijske trende in trende gospodarskega razvoja 
predvidevamo, da bi kapaciteta tako dograjene čistilne 
naprave morala zadostovati vsaj za nadaljnjih 15 let.
Za vse tiste, ki vas zanima tudi tehnologija čiščenja na Čistilni 
napravi Vransko, dodajamo naslednje:

ČN Vransko je mehansko biološka čistilna naprava. Odpadna 
voda se črpa iz črpališča na mehansko stopnjo čiščenja – 
fine grablje/sito. S finimi grabljami/sitom se mehanski delci 
ločijo od odpadne vode, operejo, kompaktirajo ter izpadajo 
v komunalni kontejner. Iztok iz finih grabelj/sita je najprej v 
maščobnik in peskolov, kjer se izločijo maščobe ter pesek. 
Iztok iz maščobnika v biološko stopnjo je gravitacijski preko 
dotočne cevi. V biološki stopnji se vzdržuje aktivno blato s 
pomočjo vpihovanja zraka preko membranskih gumijastih 
talnih prezračevalcev. V biološki stopnji se tako doseže 
eliminacija ogljikovih spojin iz odpadne vode. Prav tako se 

doseže popolna nitrifikacija in delna denitrifikacija ter delna 
biološka defosfatizacija. Napajanje prezračevalcev s stisnjenim 
zrakom se izvaja s puhalom. Odpadna voda, bogata z aktivnim 
blatom, se nato gravitacijsko preliva v sekundarni usedalnik z 
vertikalnim dotokom. V sekundarnem usedalniku se ločujeta 
biološko prečiščena voda ter aktivno blato. Aktivno blato se 
useda v posebej oblikovanem konusnem delu usedalnika, 
očiščena voda pa odteka preko potopljenih iztočnih cevi v zbirno 
regulacijsko betonsko korito ter od tam v iztok. Aktivno usedlo 
blato se preko potopne črpalke kot povratno blato dozira v 
biološko stopnjo. S konstantnim doziranjem povratnega blata 
se vzdržuje ustrezno kondicija aktivnega blata v biološki stopnji 
– tako čistilna naprava ni občutljiva na nihanje biokemične 
obremenitve na dotoku. Višek usedlega blata iz sekundarnega 
usedalnika se kot odvišno blato črpa preko potopne črpalke 
v gravitacijski zgoščevalec. V zgoščevalcu se aktivno blato 
težnostno loči na blato in vodo. Voda odteka nazaj na biološko 
stopnjo, zgoščeno odvišno blato se redno (mesečno) odvaža 
s komunalno cisterno na Centralno čistilno napravo v Kasaze 
na dehidracijo. Delovanje čistilne naprave je popolnoma 
avtomatsko, saj se v upravni zgradbi v komandni sobi nahaja 
elektro omara s celotnim močnostno razdelilnim in krmilnim 
delom za upravljanje s Centralne čistilne naprave Kasaze.

Občinska uprava

V teku izgradnja II. faze Čistilne naprave Vransko
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Zgodilo se je

Zaradi situacije s COVID-19 in z njo povezano skrbjo za 
preprečevanje širjenja okužb je bila letošnja odločitev, da 

čistilna akcija, kot smo jih bili vajeni na Vranskem in ste se je 
udeležili tudi občani občine Vransko, odpade.
Dogovor z Občino Vransko pa je bil, da v sklopu rednega 
vzdrževanje cest in javnih površin Energetika Projekt, d. o. o., 
nameni nekaj več časa čiščenju javnih površin oziroma 
pobiranju odpadkov.
Odpadke so naši fantje pobirali predvsem ob lokalnih cestah in 
javnih poteh. Vseh odpadkov skupaj pa se je v slabem mesecu 
dni nabralo približno 5 m3.

Žal je tako, da kljub ozaveščanju v tem času nekateri ljudje še 
vedno brez vesti odlagajo smeti v naravo.

Rešitev odlaganja odpadkov, ki nam je bila dana v obliki zbirnih 
centrov po občinah, je odlična in zelo elegantna. V zbirni 
center lahko občani pripeljejo praktično vse. Zato potrebe po 
odlaganju odpadkov v naravo ni nobene.
Varujmo naravo in poskrbimo za lepšo in čistejšo občino.

Energetika Projekt

Na fotografijah: Količina pobranih odpadkov v nekaj urah

Kot smo poročali že v preteklih 
številkah, smo v prekopskem 
gasilskem domu na račun izvedbe 
našega evropskega projekta zelo 
lepo uredili prostore – garažo 
z garderobo ter prostorom za 
druženje in multimedijsko sejno 
sobo/učilnico.
Po več mesecih dela je sedaj 
končno prišel čas, da tem lepim 
novim prostorom namenimo tudi 
vsebine, zaradi katerih so bili 
prostori tudi urejeni.
Poskusno je zato že začela 
zmanjšana skupina s tečajem 

pionir 1. Zaenkrat teoretično izobraževanje zaradi veljavnih 
ukrepov izvajamo le preko spletnih orodij, v kratkem pa bomo 
tečaj nadaljevali tudi s praktičnim delom in izpitom.
Maja (točen datum bomo glede na takrat veljavne ukrepe 
objavili naknadno na spletu in facebooku) bomo izvedli 
delavnico oživljanja in prve pomoči. Pri izvedbi nam bo pomagal 
tudi zunanji sodelavec. Izvajali bomo trening oživljanja na 
naših novih interaktivnih lutkah, ki nam same elektronsko 

pokažejo, kako kvalitetno je oživljanje, ki ga izvajamo. Prav 
tako bomo obenem izvajali tudi trening oživljanja s pomočjo 
našega novega simulatorja defibrilatorja.
V mesecu maju bomo izvedli tudi prikaz gašenja in kratko 
izobraževanje zainteresirane javnosti na temo uporabe različnih 
vrst gasilnikov. Organizirali bomo tudi nekaj prikazov gašenja 
začetnih požarov in uporabe alternativnih tehnik gašenja, kar 
lahko pride prav popolnoma vsakemu posamezniku. Verjetno 
se vsi dobro zavedamo, da nesreča nikoli ne počiva. Zato je 
pomembno biti vedno pripravljen.
Veseli nas, da nam je uspelo pripeljati naš projekt do te 
faze. Verjamemo, da bomo po končanih ukrepih vse to naše 
izobraževanje lahko izvajali še bolj pogosto.

Na pomoč!     

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik 

Pobiranje odpadkov  v občini Vransko

Prekopski UCZRP v mesecu maju
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. marcem in 15. aprilom 2021

Zaključen je projekt Čup (Čebelarska učna pot)

Dogodki
V petek, 9. aprila 2021, je bila podaljšana epidemija 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Še vedno 
gasilci opravljamo v večini zgolj posredovanja ob ne-
srečah in požarih.

Nadaljujemo pa tudi izvajanje vseh usposabljanj, ob 
upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za prepreče-
vanje širjenja nalezljivih bolezni. V zadnjem mesecu 
dni se je raznih specialnih usposabljanj v organizaciji 
Gasilske zveze Slovenije v Gasilski šoli na Igu ter v 
enotah Pekre in Sežana udeležilo 30 naših gasilcev.
9. aprila se je v GZ Žalec pričel 34-urni tečaj za ga-
silca pripravnika. Predavanja trenutno izvajamo na 
daljavo, na tečaju pa je 30 tečajnikov.

V marcu je bil letošnji državni gasilski kviz za mlade gasilce, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije, izpeljan v virtualni ob-
liki. Virtualni kviz je potekal v spletnih učilnicah in je bil netekmovalnega značaja, udeležilo pa se ga je 883 mladih gasilcev 
in mentorjev iz vse Slovenije, od tega 69 udeležencev iz desetih gasilskih društev Gasilske zveze Žalec, kar nas po številu 
udeležencev uvršča na 3. mesto med vsemi sodelujočimi zvezami. Po doseženih točkah so se tekmovalci iz GZ Žalec skupno 
uvrstili na 3. mesto med 73 zvezami. Med izžrebane udeležence je GZ Slovenije razdelila praktične nagrade, v GZ Žalec jih je 
dobilo 8 tekmovalcev. 

Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 18 intervencij, ki so skupno trajale 22 ur in 35 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 40 minut, najkrajša pa le 10 minut.

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
V GPO Žalec so imeli 9 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli 6 intervencij, GPO Polzela dve 
intervenciji, GPO Tabor eno intervencijo, v GPO Vransko pa intervencij niso imeli.

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

Kot sem omenil v prejšnjem prispevku, se je ČD Vransko  s partnerjema LUKA, d. o .o., Vransko in Občino Vransko prijavilo 
na razpis LAS SSD za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD  v programskem obdobju 2014–2020 iz 
sklada EKSRP.
V januarju je MKGP izdalo Čebelarskemu društvu Vransko od-
ločbo o pravici izkoriščanja sredstev za program ČUP. Odob-
reno je bilo 2.311,76 evra sredstev od skupne predračunske 
vrednosti 3.528,08 evra.
ČUP se pričenja s panoji velikosti 1,25 m x 0,85 m, ki  so raz-
deljeni na dva dela. Ta predstavljata panj. Tako dobimo 12 polj 
– panjev, na katerih je prikazano življenje in dejavnosti čebel, 
njihovi pridelki, bolezni in vpliv na človeka.
Slike na panojih so prispevali: fotograf in čebelar Franc Šivic, 
Nataša Pečovnik in čebelar Gabriel Založnik. Slike je uredila in 
pripravila za tisk Tamara Fras.
Naj medi!

Ludvik Krajnc

Zgodilo se je
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Butara velikanka na Vranskem

»Prostovoljci, temelj organizacije«

Za počastitev cvetne nedelje v letu Gospodovem 2021 – po-
znanem tudi kot drugo koronsko leto – sta Jožef in Marijana 
Semprimožnik s Kalov za svoje vnučke izdelala butaro veli-
kanko. Bila je večja od vseh ostalih, ki jih je Jožef napravil do 
sedaj – in delal jih je vsako leto. Merila je kar 6,70 m. Rože, ki 
so jo krasile, pa so bile dar ge. Dragice in ge. Ane iz Merince, 
za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Butara je bila v cerkvi sv. 
Mihaela na Vranskem to cvetno nedeljo največja. Bila je tako 
velika, da smo jo morali s pomočjo farnega župnika Jožefa 
Turineka privezati na ograjo od kora. Tam je varno stala in 
krasila bogoslužje, ki ga je daroval naš domačin, župnik Dori, 
ki službuje v Berlinu.

Med mašo nas je opominjala, da v teh neprijetnih časih še 
znamo stopiti skupaj in izdelati nekaj za svojo dušo,  da živ-
ljenje teče kot nekoč in da sta veselje in upanje otrok ter sta-
rejših še vedno enaka. Javno življenje se je čez praznike zopet 
ustavilo, a nam to ni vzelo velikonočnega veselja, kajti prego-
vor pravi: Pred jutrom je noč najbolj temna.
Vnučki so butaro postavili s pomočjo palic in staršev. Palice 
so vidne na sliki, starši pa ne, ker so po obredu veselo slikali 
vnučke in butaro za arhiv in spomin.

Andrej Semprimožnik

V Rdečem križu Slovenije – Območno združenje Žalec so 
se v zadnjih mesecih razveselili novoorganizirane skupine 
mladih iz šestih občin v spodnjesavinjski regiji. Skupina 
študentov in dijakov se je vključila v program Ministrstva 
za javno upravo RS »Prostovoljci, temelj organizacije« in 
pod vodstvom koordinatorja in mentorja prostovoljstva 
Tomaža Deželaka začela s prvimi humanitarnimi akcija-
mi. V februarju in marcu so mladi s Polzele, iz Braslovč, 
Tabora, Prebolda, z Vranskega in iz Žalca izdelovali vošči-
la ob dnevu žena, ki so jih odposlali po domovih starejših 
žena. Ustvarili so 132 voščil.

Na pobudo KO RK Polzela so učenci OŠ Polzela in POŠ Andraž 
izdelali ptičke in na njih zapisali dobre misli. Izdelali so jih več 
kot 650. Ptičke z dobrimi mislimi so skupaj z manjšim darilom 
zapakirali ter jih z mladimi prostovoljci razvozili po domovih 
za starejše. Daril so se razveselili stanovalci Zavoda sv. Rafa-
ela Vransko, stanovalci Doma upokojencev Franca Salamona 
Prebold, Doma Nine Pokorn Grmovje in Doma upokojencev 
Polzela.
Prostovoljka s Polzele pa je izdelovala tudi velikonočne buta-
re, ki so v zameno za prostovoljni prispevek odšle v roke 
podpornikov akcije. Prostovoljni prispevki od butar se bodo 
namenili za nakup in popravilo računalnikov za šoloobvezne 

otroke. Manjši del prostovoljnih prispevkov pa je bilo name-
njenih tudi skupini mladih prostovoljcev in njihovim prihod-
njim humanitarnim projektom.
Skupaj z Mladinskim centrom Žalec, Študentskim klubom Ža-
lec ter drugimi društvi in organizacijami pa so v Območnem 
združenju RKS Žalec pristopili k načrtovanju skupnega pro-
stovoljskega foruma »Savinjski superheroji«, katerega namen 
je vzpostavitev okolja in prostora za mladinsko ustvarjanje v 
spodnjesavinjskih občinah. 

T. T.

Zgodilo se je
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Zgodilo se je

Tehniški muzej Bistra

Za objavo članka o Tehniškem muzeju Bistra smo se odločili, 
ker praznujejo letos 70. obletnico obstoja in imamo v našem 
domu gospoda, ki je dolga leta delal v tem muzeju.  Takoj je 
sprejel izziv in napisal članek.

Prvi podatki o Bistri segajo že v rimsko dobo. V veselo doli-
no Freudental so prvi kartuzijanci prišli iz Francije leta 1220. 
Kraj je miren in odmaknjen od sveta. Pravi razcvet pa kartu-
zija doživi, ko postane samostan. Red je bil eden najstrožjih 
do menihov. Nobenih stikov z zunanjim svetom, predvsem z 
ženskami. Vsak posamezni menih je živel v svoji hiški. Menihi 
so bili zaposleni z delom in molitvijo, vsi visoko šolani, vsi 
vegetarijanci in seveda brez možnosti stikov z zunanjim sve-
tom. Večina dela so opravljali bratje, ki so ravno tako živeli v 
kartuziji. Bili so z nižjo izobrazbo. Kljub temu pa je bil režim 
življenja za vse enak. V Sloveniji smo imeli štiri kartuzije. Ena 
je bila v Jurkloštru, druga je bila v Žičah pri Slovenskih Ko-
njicah, tretja v Bistri pri Vrhniki in četrta, še sedaj dejavna, 
pa je v Pleterjah pri Šentjerneju. Leta 1782 je cesar Jožef 
drugi razpustil skoraj vse samostane. Tudi Bistro. Menihi so 
tako morali oditi domov. Dejavnosti so razpadle. Leta 1826 
je kupil stavbe trgovec in lesni manipulant Franc Gale. On in 
njegovi nasledniki so samostan obnovili v bivalno graščino,  
kakršna je še danes. Po drugi svetovni vojni je bil grad naci-
onaliziran in od leta 1951 dalje tam domuje tehniški muzej.
Osnovna naloga muzeja je bilo evidentiranje, zbiranje, ure-
janje in varovanje tehnološke dediščine na Slovenskem. Po 
tem času so nastali še drugi muzeji s tehnično vsebino, kot 
je na primer Kropa, Idrija, Jesenice in Kranj.

V Bistri se je začelo z gozdarskimi in lesarskimi razstava-
mi. Leta 1953 so bile dostopne tudi za javnost.  Z leti se je 

muzej zelo razširil in tako ima danes oddelke in stalne zbirke 
na področjih kmetijstva, lovstva, prometa, lesarstva, teksti-
la, grafike, obdelave kovin, elektrike. Zbirke so res vredne 
ogleda. Muzej ima danes dislocirane oddelke, kot so muzej 
pošte in telekomunikacije v Polhovem Gradcu, lokomotive v 
Ljubljani, geodetske zbirke na gradu Bogenšperk. Oddelki so 
tudi v Pivki in Soteski.  

Eno največjih doživetij so gotovo Titovi avtomobili, ki so med 
najbolj gledanimi eksponati. Poleg ogleda muzejskih zbirk in 
številnih dejavnosti, ki jih nudijo za odrasle in otroke, si lahko 
obiskovalci privoščijo prijeten počitek v mirnem naravnem 
okolju.

Albert Mažgon
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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:
Glasser, W.: Najti se in ostati skupaj
Žerdin, A.: MMXX: leto nevarne bližine
Ravnjak, B.: Avtohtone medovite rastline
Johnson, D., E.: Devica, kraljica, vdova, prasica
Roberts, N.: Pribežališče
Martin, C.: Čuvaj voda

MLADINA:
Yamada K.: Poskušaj
Capua, I.: Nadeni si masko
Makarovič, M.: Kmečka abeceda

Smith, L.: To je knjiga
Kukec, N.: Živalska abeceda
Zbirka knjig Tri mucke
Zommer, Y.: Moja velika knjiga o morskih živalih
Finlay, L.: Strašni čokoladni volk
Kecir-L., E.: Ekologija
Berantas, B.: Bavbav
Cowell, C.: Nekoč so bili čarobni, 1. in 2.del

DVD:
The Mule (Tihotapec)
Jurassic world: Padlo kraljestvo

Občinska knjižnica Vransko

Spoštovani in spoštovane,
koordinatorji Noči knjige 2021 so za praznovanje letošnjega svetovnega dne knjige izbrali verz Srečka Kosovela, ki poje:

"Še traja noč človeštva …
Daljša je, kot smo pričakovali, bolj nepredirna, kot bi si želeli.
Skoraj ji ni videti konca.
A vendar,
SANJAM KRALJESTVO BREZ KRALJA."

Tu so, ob nas, zveste prijateljice – knjige, prhutajoče svetilke, ki skrbijo, da se ne zaletimo v zid nepredirne teme. In tako bitja 
tega sveta skupaj tipamo proti pomladnemu jutru, razpetemu v popek … skozi Noč knjige 2021. 
Ta se zgodi 23. aprila, a ne le takrat. Vabimo vas, da sežete po knjigi. Za dobro jutro, skozi dan, za lahko noč ali ponoči. Bodite 
z nami, letos – od doma.

KNJIŽNE NOVOSTI
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Mladi poročevalci za okolje Osnovne šole Vransko-Tabor 
sodelujemo v mednarodnem projektu Young reporters for the 
environment.

V sodelovanju s šolo ÖZEL ÇAKABEY OKULLARY iz Turčije 
raziskujemo razširjenost in  škodljivost varoze ter primerjamo 
sredstva, ki jih za zatiranje te bolezni uporabljajo ekološki 
čebelarji in ostali.

V torek, 6. 4. 2021, smo se učenci naše in turške šole prvič 
srečali preko video srečanja, kjer smo predstavili svoji državi, 
domača kraja ter vsak trenutne rezultate raziskovanja in se 
dogovorili o nadaljnjem poteku dela.

V sredo, 7. 4. 2021, pa smo učenci naše šole imeli sestanek 
z Vladom Auguštinom, svetovalcem spec. za tehnologijo 
čebelarjenja na Čebelarski zvezi Slovenije, ki jim je podal še 
več strokovnih in natančnih pojasnil o škodljivosti in zatiranju 
varoje.

Projekt se bo zaključil konec aprila, ko bosta šoli oddali 
skupen članek z rezultati naše raziskave, poročevalci OŠ 
Vransko-Tabor pa bomo ustvarili kratek video prispevek o 
svojem delu.

Učenci Rok Hribar, Jan Kropec, Laura Ošlak, Žan Luka Klo-
pčič, Victoria Zotova, Miha Ahac, Nika Homšak Godler in 
mentorica Maja Laznik

Projekt Turizem poteka v sodelovanju Turistične zveze Slove-
nije in skupnosti vrtcev Slovenije na temo Z igro do  prvih turi-
stičnih korakov. Letošnji naslov je Moj kraj, moj »chef«. Razi-
skovali bomo hrano, ki jo lahko najdemo v naravi, na travniku, 
na njivi, si kaj pripravili …
Namen projekta je pri otrocih vzbuditi željo po raziskovanju 
besede turizem, turist. Pri projektu spodbujamo tudi njihovo 
ustvarjalnost, kreativnost in upoštevamo participacijo.
Otroci si razvijajo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do 
žive in nežive narave in pri njih spodbujamo različne pristope 
k spoznavanju narave.
Turizem »se gremo» tudi v Vrtcu Vransko. V projekt je vključe-
nih 5 oddelkov drugega starostnega obdobja.
Spoznavamo domači kraj, njegove danosti in posebnosti. Ot-
roci raziskujejo naravne značilnosti bližnje in malo širše oko-
lice vrtca.
Svetovni dan turizma, ki ga praznujemo 27. septembra, zazna-
mujemo s skupnim ciljem – to je izlet, na katerega se odpravi-
mo peš do skupne točke v bližini našega okolja.

Otroci pri projektu uživajo, se družijo in si pridobivajo nove, 
prijetne izkušnje.

Simonca Kopitar

Mednarodni projekt Young reporters for the environment

Projekt Turizem v Vrtcu Vransko

Vranin glas 
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Mali Savinjčani beremo

Obogatitveni dan – malo gledališče

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je 
najpomembnejše obdobje za razvoj govora, vključuje široko 
polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, 
seznanjanje s pisnim jezikom. V tem obdobju se otroci učijo 
izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih.
Otroci, stari od 4 do 6 let, sodelujejo v projektu branja za 
najmlajše – Mali Savinjčani beremo, ki poteka v sodelovanju z 
Medobčinsko splošno knjižnico Žalec. Otroci skupaj s svojimi 
starši skozi celo leto obiskujejo občinsko knjižnico Vransko, 
kjer si sami izberejo knjigo za branje in pripovedovanje.
Otroci se učijo jezika ob poslušanju glasnega branja odraslih, 
s pripovedovanjem, opisovanjem, ob učenju otrok od otrok, v 
dramatizacijah, v pravljicah, rimah, izštevankah, ugankah …
Ob knjigi doživljajo ugodje, veselje, zabavo, povezujejo 
estetsko in fizično ugodje ter pridobivajo pozitivni odnos do 
literature.
Pri projektu bralne značke otroci pridobivajo na samozavesti, 
si bogatijo in širijo besedni zaklad in si razvijajo sposobnost 
nastopanja pred vrstniki.

In še kako drži pregovor, da je knjiga naša najboljša prijateljica, 
saj nas spremlja že od malih nog.

Simonca Kopitar, dipl. vzg. pred. otrok

27. marec je svetovni dan gledališča, v Vrtcu Vransko smo 
zaznamovali ta dan v ponedeljek, 29. marca, kot obogatitveni 
dan – malo gledališče.
V vseh oddelkih smo pripravili bogato in raznovrstno 
gledališko okolje, ki je otrokom omogočilo vpogled v čarobni 
svet gledališča:
• izdelovanje lutk in manipulacija z njimi,
• senčno gledališče: otroci igrajo Kako je rusica pregnala 

grdinico iz lisičje hišice,
• gledališče v Gozdni igralnici,
• ples z mehkimi lutkami, igra z lutkami iz nogavic, gledališče 

Kamišibaj – Trije metulji,
• izdelovanje lutk iz nogavic – žabe, igra z lutkami,
• senčno gledališče – Trije medvedi,  
• lutkovna predstava Mojca Pokrajculja, raziskovanje lutk in 

rekvizitov.

»Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih 
potencialov, ki se kažejo v otrokovem igrivem raziskovanju 
in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, 
motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti.« (Kurikulum 
za vrtce, 1999, str. 37)

Svetovni dan gledališča je projekt Mednarodnega gledališkega 
inštituta, mednarodne nevladne organizacije, ki so jo leta 
1948 ustanovili v Pragi in katere glavni namen je spodbujanje 
mednarodne izmenjave podatkov in znanja, povezanega 
z gledališko umetnostjo, kar naj bi bila ena izmed mnogih 
strategij za utrjevanje miru med narodi sveta.

Svetovni dan gledališča je vsako leto priložnost za počastitev 
gledališča v vseh njegovih oblikah.

Koordinatorici: Branka Hrastnik in Maja Gams

Vranin glas 
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Vranin glas 

Letos potekajo obogatitveni dnevi v Vrtcu Vransko malo 
drugače kot običajno. Ker naše delo poteka strogo v tako 
imenovanih »mehurčkih«, so vsa druženja med skupinami žal 
prepovedana. Da pa vseeno sodelujemo in se povezujemo, 
smo se v mesecu marcu znašli malo drugače. Vsaka skupina 
je izžrebala skupino, s katero je sodelovala na daljavo. 
Nekateri so se srečali preko zooma, drugi so si pisali pisma, 
nekateri pa so si pošiljali slike in video posnetke. Vsaka 
skupina se je na daljavo predstavila na svoj način: s plesom, 
z zapeto pesmijo, z rajalno igro, izštevanko, gibalno igro ali 
dramatizacijo. Hkrati pa je drugi skupini zastavila nalogo: 
poiščite rože kalužnice, zaplešite ples »Ob bistrem potoku je 
mlin«, povejte izštevanko, naredite gibalni izziv in podobne 
raznolike naloge.
Dosegli smo kar nekaj različnih ciljev s področja jezika, 
umetnosti, narave, matematike ter gibanja. Hkrati pa smo 
dosegli pomemben cilj iz družbe in se seznanili z različnimi 
načini komuniciranja, prenosa informacij ter komuniciranja s 
pomočjo računalnika (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 51).
Drugače, a hkrati iznajdljivo in pestro, so potekali dnevi 
sodelovanja in povezovanja.
                                                                                                           
Koordinatorici: Branka Hrastnik in Maja Gams

Vrtec Vransko že nekaj let sodeluje v projektu Turizem v 
vrtcu, kjer otroci spoznavajo, kaj nam nudi okolje, v katerem 
živimo. Letos ima ta projekt naslov Moj kraj, moj »chef«. 
Pomlad se je prebudila in v skupini 4–5 smo jo izkoristili tudi 
v te namene. Nabirali smo trobentice, nanje piskali, jih jedli. 
Spoznavali smo, da so zelo zdravilne, zato smo si pripravili 
bonbone, ki pomagajo pri kašlju. Recept nas je navdušil, zato 
smo ga delili tudi s skupino 3–5 in jih povabili, da si jih tudi 
oni pripravijo.

Na travniku pa nismo opazili samo trobentic, ampak je 
iz krtin prikukal tudi regrat. Odšli smo na travnik, ki še ni 
bil pognojen in je daleč od ceste, ga nabrali in si za kosilo 
pripravili regratovo solato s krompirjem in jajci. Otroci so 
aktivno sodelovali pri pripravi obeh jedi, katerih sestavine 
nam podarja naša narava, hkrati pa spoznavali njihovo 
uporabnost.

Otroci skupine 4–5 z Brigito in Tatjano

Sodelujmo in se povezujmo – obogatitveni dan

Spomladanski Masterchef
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1. ODLOK o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih 
cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko 

2. SKLEP o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora 
VR13-1j/CU8-del znotraj naselja Vransko 

3. SKLEP o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2021 

JAVNI RAZPISI 
 
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
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A K T I 

1. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 
izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 15. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel 

O D L O K 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 

izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah  
in cestnih priključkih v Občini Vransko 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet) 

S tem odlokom se določijo postopek, pogoji in merila za 
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah 
in cestnih priključkih v Občini Vransko. 

2. člen 
(nevtralna slovnična oblika) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola 
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba 
spola. 

 
II. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN UPRAVIČENCI 

3. člen 
(razpoložljiva sredstva) 

Obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v 
posameznem letu se določi v vsakokratnem proračunu 
Občine Vransko. 

4. člen 
(upravičenci) 

Do nepovratnih sredstev za izvedbo protiprašne zaščite na 
javnih cestah in cestnih priključkih so upravičeni vlagatelji, ki 
imajo stalno prebivališče na območju občine Vransko in 
izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom in javnim 
razpisom. 

 
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA 

5. člen 
(javni razpis) 

Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan. 

Javni razpis pripravi občinska uprava in ga pred objavo 
posreduje v potrditev Odboru za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe občinskega sveta. 

Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski  informator – Uradne objave Občine Vransko), na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 

Javni razpis vsebuje namen, za katerega se sredstva 
dodeljujejo, višino razpisanih sredstev, pogoje in merila za 
dodelitev sredstev, navedbo dokumentacije, ki jo morajo 
vlagatelji priložiti k vlogi, naslov za vložitev vloge, rok za 
vložitev vloge in postopek obravnave vloge. 
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V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega 
odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede 
na predmet javnega razpisa. 

Razpisna dokumentacija je v času javnega razpisa 
zainteresiranim vlagateljem brezplačno na razpolago na 
spletni strani Občine Vransko in na sedežu Občine Vransko 
v času uradnih ur občinske uprave. 

Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od tridesetih 
dni. 

 
IV. POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE 

6. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 

Pravico do sofinanciranja imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

– da so lastniki zemljišč, preko katerih poteka javna cesta 
oziroma cestni priključek ali da imajo pridobljeno soglasje 
lastnika; 

– da na odseku javne ceste oziroma cestnem priključku v 
sprejetem občinskem Načrtu razvojnih programov ni 
predvidena asfaltna prevleka; 

– da so lastniki ali uporabniki stanovanjskih in 
gospodarskih objektov v neposredni bližini javne ceste 
oziroma cestnega priključka; 

– da iz lastnih sredstev zagotovijo ustrezno ureditev 
spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m. 
 

7. člen 
(merila za sofinanciranje) 

Vloge se vrednotijo po naslednjih merilih: 

1. Kategorija ceste 
 

lokalna cesta – 10 točk 
javna pot – 5 točk 
gozdna cesta – 3 točke 
nekategorizirana cesta – 1 točka 

2. Število gospodinjstev, za katere se zagotavlja protiprašna 
zaščita 

 
več kot 5 gospodinjstev – 10 točk 

štiri gospodinjstva – 7 točk 
tri gospodinjstva – 5 točk 
dve gospodinjstvi – 3 točke 
eno gospodinjstvo – 2 točki 

3. Šolska pot 
 
šolska pot – 5 točk 

 
V. VREDNOTENJE VLOG IN DOLOČITEV VIŠINE 
SOFINANCIRANJA 

8. člen 

Na podlagi pogojev in meril za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih, 
določenih s tem pravilnikom, Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe občinskega sveta določi 
prednostno listo upravičencev glede na zagotovljena 
sredstva v proračunu Občine Vransko. 

Višino sofinanciranja s sklepom določi občinski svet. 

VI. SKLENITEV POGODBE IN OBJAVA REZULTATOV 
JAVNEGA RAZPISA 

9. člen 

Župan v imenu Občine Vransko s posameznim 
upravičencem sklene pogodbo, s katero se podrobno 
določijo postopek izvedbe protiprašne zaščite ter 
medsebojne obveznosti upravičenca in Občine Vransko. 

10. člen 

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega 
razpisa objavijo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si.  

 
VII. OBVEZNOST OBVEŠČANJA IN NADZOR 

11. člen 

Upravičenec je dolžan o vseh aktivnostih v zvezi z izvedbo 
protiprašne zaščite na javni cesti oziroma cestnem priključku 
pravočasno obveščati sofinancerja Občino Vransko. 

Kakovost izvedbe spodnjega ustroja nadzira s strani Občine 
Vransko pooblaščeni nadzornik po poprejšnjem obvestilu 
upravičenca. 

 
VIII. MOŽNOST ODSTOPA OD POGODBE 

12. člen 

Občina Vransko lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti s strani upravičenca enostransko odstopi od 
pogodbe. 

 
IX. KONČNI DOLOČBI 

13. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, 
lokalnih cest in javnih poti (Uradni list RS, št. 93/99). 

14. člen 

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

Številka: 007-01/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 4. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
2. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje enote urejanja prostora VR13-1j/CU8-
del znotraj naselja Vransko 
 
Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10, 21/12, 
46/15 in 54/16), župan Občine Vransko sprejme 
 

S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje enote urejanja prostora VR13-

1j/CU8-del znotraj naselja Vransko 
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1. člen 
(predmet sklepa in pravna podlaga) 

 
(1) S tem sklepom se začne postopek za pripravo in sprejetje 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
enote urejanja prostora VR13-1j/CU8-del (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN). 

 
(2) Odločitev za pripravo OPPN temelji na pobudi naslednjih 
investitorjev: 

- Dejan Zorko, Prapreče 3, 3305 Vransko, 
- Brigita Miklavc in Peter Miklavc, oba Vransko 179, 
3305 Vransko. 

 
(3) Temeljni predpisi za pripravo OPPN so: 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v 
nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 
84/18 – ZIURKOE in 158/20), 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07 in ZUreP-2) in 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 38/08; v 
nadaljnjem besedilu OPN). 

 
2. člen 

(potrditev izhodišč za pripravo OPPN) 
 
(1) Za enoto urejanja prostora VR13-1j/CU8 je v OPN 
določena izdelava OPPN. V OPN je osnovna namenska raba 
na obravnavanem območju opredeljena kot območje športno 
rekreacijskih dejavnosti, centralnih dejavnosti in stanovanj.  
 
(2) Določila in usmeritve strateškega in izvedbenega dela 
OPN in investicijska pobuda za območje OPPN so povzeti v 
Pobudi in izhodiščih za pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta - OPPN za območje EUP VR13-1j/CU-
del, ki jih je izdelalo podjetje ARHIKA, Uroš Krašek s.p., Sp. 
Rečica 104, 3270 Laško, pod številko projekta 2/2021 v 
mesecu marcu 2021, in se s tem sklepom potrdijo.  
 

3. člen 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 

 
(1) Območje OPPN leži vzhodno od osnovne šole. Območje 
OPPN je omejeno na območje enote urejanja prostora 
VR13-1j/CU8-del in meri približno 8.229 m², pri čemer se 
lahko meja območja OPPN v času postopka priprave na 
podlagi smernic nosilcev urejanja tudi nekoliko spremeni z 
namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in 
infrastrukturne ureditve.  
 
(2) Območje OPPN obsega naslednje parcele ali dele parcel, 
vse v katastrski občini 1012 Vransko z naslednjimi parcelnimi 
številkami:  

- 121 v izmeri 857 m²,  
- 125/1-del v izmeri približno 600 m²,  
- 126 v izmeri 305 m²,  
- 127 v izmeri 962 m²,  
- 128 v izmeri 1005 m²,  
- 133 v izmeri 54 m²,  
- 134 v izmeri 1211 m²,  
- 135 v izmeri 194 m²,  
- 136/1 v izmeri 2755 m² in  
- 138/5 v izmeri 286 m².  

 

(3) OPPN bo predvidel urbanistično zasnovo stavb ter 
potrebne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo. Z novo 
parcelacijo bodo določene parcele za gradnjo stanovanjskih 
stavb ter cestne povezave z vsemi potrebnimi elementi. 
Priključevanje na komunalno infrastrukturo bo načrtovano v 
skladu s pogoji iz smernic pristojnih nosilcev urejanja 
prostora. Ureditev bo upoštevala optimalno izrabo prostora v 
skladu z usmeritvami in omejitvami OPN, in sicer etapnost 
izvedbe, tipologijo gradnje, usmeritve za lociranje objektov, 
faktor zazidanosti parcele in etažnost. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 
(1) Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v 
primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže 
kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna 
potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz. 

 
(2) Strokovna rešitev oziroma strokovne rešitve se pridobijo 
na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju 
smernic nosilcev urejanja prostora. 

 
5. člen 

(vrsta postopka) 
 
V skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2 se OPPN pripravi po 
rednem postopku priprave OPPN. OPPN se  pripravi in 
sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta. 
 

6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 

 
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN: 
 

Št. Faza Rok izvedbe Nosilec 
izvedbe 

1. 

pridobitev 
identifikacijske 
številke prostorskega 
akta  in objava sklepa 
o pripravi OPPN 
 
pridobitev mnenj o 
verjetnosti 
pomembnejših vplivov 
na okolje ter 
pridobitev konkretnih 
smernic nosilcev 
urejanja prostora 
(NUP) 
 
pridobitev odločitve o 
potrebnosti izvedbe 
celovite presoje 
vplivov na okolje – 
CPVO  

marec 2021 
 
 
 
 
 
zakonsko 
določen rok 30 
dni 
 
 
 
 
 
 
zakonsko 
določen rok 21 
dni 

Občina 
Vransko 
 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 
 
 
 
 
 
 
Občina 
Vransko ali 
izdelovalec 
OPPN po 
pooblastilu 
Občine 
Vransko 

2. 

izdelava, uskladitev in 
objava osnutka OPPN 
na spletni strani 
Občine Vransko 
 
 
pridobitev mnenj NUP 
iz 7. člena tega 
sklepa k osnutku 
OPPN 

20 dni od 
pridobitve 
odločbe o 
(ne)potrebnosti 
izvedbe CPVO 
 
zakonsko 
določen rok 30 
dni – možno 
podaljšanje za 
30 dni 

izdelovalec 
OPPN in 
Občina 
Vransko 
 
 
Občina 
Vransko 
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3. 

izdelava 
dopolnjenega osnutka 
OPPN in gradiva za 
javno razgrnitev 
 
javna razgrnitev in 
javna obravnava   
 
izdelava stališč do 
pripomb javnosti 
 
 

10 dni po 
prejemu 
zadnjega 
mnenja NUP 
 
30 koledarskih 
dni 
 
15 delovnih dni 
od dneva 
prejema vseh 
pripomb iz 
javne 
razgrnitve in 
obravnave 

izdelovalec 
OPPN 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 
izdelovalec 
OPPN 
 

4. 

priprava predloga 
OPPN, uskladitev 
predloga OPPN z 
Občino Vransko in 
objava predloga 
OPPN na spletni 
strani Občine Vransko 
 
pridobivanje drugih 
mnenj NUP 
 
 

15 dni od 
potrditve 
stališč do 
pripomb 
 
 
 
 
zakonsko 
določen rok 30 
dni – možno 
podaljšanje za 
30 dni 

izdelovalec 
OPPN in 
Občina 
Vransko 
 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 

5. 

izdelava usklajenega 
predloga OPPN 
 
 
 
obravnava in sprejem 
predloga OPPN na 
seji Občinskega sveta 
Občine Vransko 
 
 
 
 
 
 
 
objava v uradnem 
glasilu Občine 
Vransko 

10 dni po 
prejemu 
zadnjega 
mnenja NUP 
 
30 dni od 
izdelave 
usklajenega 
predloga 
OPPN oziroma 
po 
koledarskem 
urniku sej 
občinskega 
sveta 
 
10 dni od 
sprejema v 
občinskem 
svetu 

izdelovalec 
OPPN 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 

*postopek priprave okoljskega poročila ter s tem povezani 
roki v odvisnosti od odločitve o potrebnosti CPVO 
 

7. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku 

priprave OPPN) 
 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, 
so: 
1. Državni nosilci urejanja prostora: 
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 
21, 1000 Ljubljana, 
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor 
območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, 
- Republika Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, 
- Republika Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Celje, Lava 42, 3000 Celje, 
- Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za 
kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 

2.Lokalni nosilci urejanja prostora: 
- Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, 
- JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, 
- Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, 
- Energetika projekt d.o.o., Vransko 66, 3305 Vransko, 
- Telekom Slovenije, d.d., Lava 1, 3000 Celje, 
- Telemach d.o.o, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – 
Črnuče, 
- Simbio d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje. 
3.Drugi udeleženci:  
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivom na 
okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (glede presoje 
vplivom na okolje), 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, 
Glavni trg 1, 3000 Celje, 
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje. 
 
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje. 
 
(3) Po sprejemu tega sklepa pripravljavec pozove pristojne 
nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve. 
 
(4) Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci: 
- pripravljavec OPPN: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko, 
- izdelovalec OPPN: ARHIKA, arhitekturno projektiranje, 
Uroš Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško in 
- investitorji. 

 
8. člen 

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega 

zagotavljanja) 
 
Za pripravo OPPN se uporabljajo naslednji prostorski podatki 
in strokovne podlage: 
- podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, 
- geodetski načrt, 
- prikaz stanja prostora, 
- elaborat ekonomike, 
- morebitni drugi podatki oziroma druge strokovne podlage, 
ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora. 
 

9. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 

 
(1) Pred sprejemom sklepa je bila javnost vključena v sklopu 
postopka priprave OPN in njegovih sprememb, kjer so 
podana izhodišča za pripravo OPPN v 20. členu OPN. 
Javnost se s pričetkom priprave OPPN seznani z objavo 
sklepa in izhodišč iz. 2. člena tega sklepa na spletni strani 
Občine Vransko in v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 
 
(2) V nadaljevanju se javnost vključuje v postopek skladno s 
112. členom ZUreP-2. Dopolnjen osnutek OPPN se javno 
razgrne za najmanj 30 dni ter v tem času zagotovi javno 
obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne 
razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je 
objavljeno gradivo. Po javni razgrnitvi Občina Vransko prouči 
pripombe in predloge javnosti, do njih zavzame stališča. 
Stališča se objavijo na spletni strani Občine Vransko. 
 
(3) Po sprejemu OPPN z odlokom Občinskega sveta Občine 
Vransko se besedilni del odloka objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – uradne objave 
Občine Vransko«. 
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10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 

 
(1) Finančna sredstva za izdelavo OPPN, geodetske 
podlage, geološkega poročila, morebitne presoje vplivov na 
okolje ter strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci 
urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v 
okviru postopka CPVO (v kolikor bo le-ta potrebna) 
zagotovijo naslednji investitorji: 
- Dejan Zorko, Prapreče 3, 3305 Vransko, 
- Brigita Miklavc in Peter Miklavc, oba Vransko 179, 3305 
Vransko. 
 
(2) Obveznosti med občino in investitorji bodo določene s 
pogodbo o medsebojnih obveznostih med Občino Vransko in 
investitorji. 
 

11. člen 
(objava in uveljavitev sklepa) 

 
(1) Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«,  
skupaj z Izhodišči za pripravo OPPN iz tretjega odstavka  
2. člena tega sklepa ter obvestilom o dodelitvi identifikacijske 
številke v zbirki prostorskih aktov, izdanim s strani 
Ministrstva za okolje in prostor pa tudi na spletni strani 
Občine Vransko. 
 
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 3504-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 4. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
3. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2021 

Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, in 6/12) 
ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 
53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015, 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na  
15. redni seji 13. 4. 2021 sprejel 
 

S K L E P 
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 

Pomoč družini na domu v občini Vransko  
za leto 2021 

1. 

Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k predlagani 
ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v 
višini 19,64 EUR na uro storitve.  

2. 

Subvencija iz proračuna Občine Vransko k ceni storitve 
znaša 14,29 EUR na uro storitve. 

Cena za uporabnike storitve je 5,35 EUR na uro storitve in 
se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za 
dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni 
center za socialno delo. 

Cena za samoplačnike je 19,64 EUR na uro storitve. 

3. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«, uporablja pa se od 1. 5. 2021. 

4. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni 
socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini 
Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
83/2019). 

Številka: 1221-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 4. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 
 

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

4. Javni razpis za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021 
 
Občina Vransko na podlagi 5. člena Odloka o postopku, 
pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2021) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na 

javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021, ki jo občani izvedejo z namenom 
zmanjšanja obremenitve bivalnega okolja s prašnimi delci in 
hrupom.  
 
3. Razpoložljiva sredstva 
Za sofinanciranje investicij v izvedbo protiprašne zaščite je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 na razpolago 
50.000,00 EUR (13021 Sofinanciranje cestnih priključkov, 
420402 Rekonstrukcije in adaptacije). 
 
4. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
Pravico do sofinanciranja imajo vlagatelji s stalnim 
prebivališčem na območju občine Vransko, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

-  da so lastniki zemljišč, preko katerih poteka javna cesta 
oziroma cestni priključek ali da imajo pridobljeno 
soglasje lastnika; 

-  da na odseku javne ceste oziroma cestnem priključku v 
sprejetem občinskem Načrtu razvojnih programov ni 
predvidena asfaltna prevleka; 

-  da so lastniki ali uporabniki stanovanjskih in 
gospodarskih objektov v neposredni bližini javne ceste 
oziroma cestnega priključka; 

-  da iz lastnih sredstev zagotovijo ustrezno ureditev 
spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m. 
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5. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški investicije za sofinanciranje so stroški 
izvedbe asfaltne prevleke AC 16 surf B70/100 A4 debeline 6 
cm (vključno z DDV). 
 
6. Merila za sofinanciranje 
Vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje za 
sofinanciranje, se bodo točkovale v skladu z naslednjimi 
merili: 
 

1. Kategorija ceste 
lokalna cesta 10 točk 
javna pot 5 točk 
gozdna cesta 3 točke 
nekategorizirana cesta 1 točka 
2. Število gospodinjstev, za katere se zagotavlja 
protiprašna zaščita 
več kot 5 gospodinjstev 10 točk 
štiri gospodinjstva 7 točk 
tri gospodinjstva 5 točk 
dve gospodinjstvi 3 točke 
eno gospodinjstvo 2 točki 
3. Šolska pot 
šolska pot 5 točk 

 
7. Višina sofinanciranja 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov investicije za 
sofinanciranje (vključno z DDV) po prednostni listi glede na 
merila za sofinanciranje in do porabe zagotovljenih sredstev 
na proračunski postavki 13021 Sofinanciranje cestnih 
priključkov. 
 
8. Vsebina vloge in rok za oddajo 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 31. 5. 2021.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo 
naveden naslov vlagatelja. 
 
Izpolnjenemu obrazcu vloge je potrebno priložiti naslednja 
dokazila: 

-  izris odseka javne ceste oz. cestnega priključka na 
topografski karti ali aerofoto posnetku; 

-  informativni predračun izbranega izvajalca za ureditev 
spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m in z 
nosilnostjo planuma tampona EV2 ≥ 80 MPa, izdelavo 
bankin iz drobljenca D32 širine 50 cm ter izvedbo 
odvodnjavanja.  

-  soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se bo izvajala 
investicija (če vlagatelj ni lastnik zemljišč). 

 
9. Postopek dodelitve sredstev  
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog oz. določitev 
prednostne liste upravičencev bo opravil Odbor za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 
občinskega sveta. Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog ne 
bo javno. Vlagatelje, ki bi oddali nepopolno ali ne dovolj 
pojasnjeno vlogo, bo odbor pozval k dopolnitvi le-te v roku 8 
dni. Če vlagatelj vloge v tem roku ne bo dopolnil oz. dodatno 
pojasnil se šteje, da je od nje odstopil.  
 
Višino sofinanciranja bo na predlog Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe s sklepom določil 
občinski svet. 

Na podlagi sklepa občinskega sveta bo občinska uprava 
vlagateljem izdala odločbe o sofinanciranju ali zavrnilne 
odločbe. 
 
Po dokončnosti odločb o sofinanciranju bo Občina Vransko 
naročila izdelavo popisov del za posamezne investicije (za 
ureditev spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m in 
z nosilnostjo planuma tampona EV2 ≥ 80 MPa, izdelavo 
bankin iz drobljenca D32 širine 50 cm ter izvedbo 
odvodnjavanja) ter jih posredovala upravičencem.  
 
Župan bo v imenu Občine Vransko s posameznim 
upravičencem sklenil pogodbo, s katero se bodo podrobno 
določili postopek izvedbe protiprašne zaščite ter medsebojne 
obveznosti. 
 
10. Rok za izvedbo  
Upravičenci bodo morali spodnji ustroj cestišča pripraviti do 
15. 9. 2021. 
 
11. Nadzor nad namensko porabo sredstev in sankcije 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti upravičencec 
ne more kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na 
občinskih javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh 
proračunskih let. 
 
12. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 13 ali na elektronskem naslovu 
marija.jerman@vransko.si. 
 
Številka: 4302-04/2021-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 4. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 

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

5. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko« 
 
Javnost obveščamo, da od 29. 4. 2021 do 29. 5. 2021 
poteka 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«, ki ga je 
Občinski svet Občine Vransko v prvem branju sprejel na 15. 
redni seji dne 13. 4. 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. 
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Pripombe na predlog odloka lahko do 29. 5. 2021 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Javna obravnava – S+D odloka ZKTŠ«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Javna obravnava – S+D odloka ZKTŠ«. 

Občinska uprava 
 

Z A P I S N I K I 

6. Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta 
 

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

ki je bila v torek, 23. 3. 2021, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Kristina 
Reberšek, Nataša Juhart,  Rafael Novak,  Peter Reberšek,  
Adrijana Ferme,  Danilo Štante in Sonja Cencelj 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Brigita Gosak 
in Marjan Pečovnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: / 
-  mediji: Savinjska TV 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
prisotnih 9 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen.  
 
• Sprejem dnevnega reda 

- za predlagano točko 6 Delovna uspešnost 
ravnateljice II. OŠ Žalec, se uvrstita novi  dodatni 
točki 7 in 8, ki se glasita: 

7. Delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec 
8. Delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vransko-Tabor 
 
Dosedanja točka 7 Razno se ustrezno preštevilči. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 
            -      9 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 225 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščenima novima dodatnima 
točkama kot sledi: 
7. Delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec 
8. Delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vransko-Tabor 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem  predlogu dnevnega 
reda: 
            -      9 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
Sklep št. 226 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in 4. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  

2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-1a/CU4 – 2. 
obravnava in sprejem 
4. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 
izvedbe protiprašne zaščite  
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko 
– 1. obravnava 
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih 
učinkih za leto 2020 
6. Delovna uspešnost ravnateljice II. OŠ Žalec 
7. Delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec 
8. Delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vransko-Tabor 
9. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnik 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko in  zapisnik 4. 
izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko  
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in 4. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko hkrati: 

        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 226 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnika 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko in 4. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov  
 
a) Jože Matko 
Vprašal je kako poteka gradnja na območju bivšega podjetja 
Inde, d.d.,  
 
Župan je povedal, da sta sedaj na tem območju dve 
gradbišči. Eno je gradbišče podjetja BIJOL, d.o.o., drugo je 
gradbišče podjetja S5 PROJEKT, d.o.o.  
Na desnem bregu vodotoka Podgrajščice se nahaja 
gradbišče Bijol-a, ki ima v načrtu junija zaključiti proizvodno 
halo s spremljajočimi prostori. Tako imenovane  »Soršakove 
hiše« do takrat še ne bodo obnavljali. Podjetje Bijol, d.o.o. bo  
na tem prostoru vzpostavilo proizvodnjo specialnih 
gozdarskih traktorjev. Za lažji dostop do proizvodne hale, bo 
občina do meseca junija,  poskrbela za razširitev ceste na 
relaciji od cerkve do stare »Soršakove hiše«. 
Na levem bregu, je  gradbišče podjetja S5 PROJEKT, d.o.o., 
kjer se nahajata še dve parceli, ki sta še v lasti občine. Za ti 
dve parceli so bile razpisne že tri dražbe, zanimanja za 
nakup ni bilo, zato je bila občina  za potrebe izvedbe četrte 
dražbe, primorana naročiti  ponovno cenitev obeh zemljišč. 
Četrta dražba je bila objavljena  15. 3. 2021 in bo potekala 6. 
4. 2021.  
Podjetje S5 Projekt, d.o.o. zaključuje z obnovo poslovnih 
prostorov in ureditvijo okolice. Njihova dejavnost bo poleg 
izvajanja gradbenih in drugih del tudi skladišče in prodaja 
malih čistilnih naprav. 
 
b) Nataša Juhart 
Glede na to, da je bil nedavno nazaj za potrebe obnove obeh 
mostov na regionalni cesti v Brodeh izveden terenski ogled, 
jo je zanimalo, kaj je v zvezi s tem novega. 
 
Župan je povedal, da je terenski ogled, ki je bil sklican na 
pobudo Direkcije za infrastrukturo in na katerega so bili 
vabljeni tudi lastniki tangiranih zemljišč, projektant in 
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predsednik VO Brode-Selo, potekal 9. 3. 2021. Ogleda so se 
udeležili vsi vabljeni. Dogovorjeno je bilo vse glede posegov 
na privatna zemljišča. Lastnika zemljišča na katerih bo v 
času obnove postavljen pontonski most sta podala tudi 
soglasje za postavitev mostu, po katerem bo v času gradnje 
potekal obvoz.  Direkcija ima v načrtu renovacijo obeh 
mostov hkrati. Z gradnjo naj bi pričeli konec letošnjega 
oziroma v začetku naslednjega leta. Župan se je vsem 
lastnikom zemljišč za pripravljenost k sodelovanju javno 
zahvalil. 
 
c) Breda Čvan 
Podala je pobudo za ureditve hidranta v naselju Prekopa, in 
sicer na desni strani Bolske, kjer je naselje treh hiš. V tem 
delu dostop omogoča  ozek most po katerem gasilsko vozilo 
ne more zapeljati do stanovanjskih hiš, zato se ji zdi 
postavitev hidranta smiselna. 
 
Župan je povedal, da trenutno to  ni mogoča, saj mora biti za 
uspešno delovanje hidranta na voljo vodovodno  omrežje 
minimalnega prema 100 mm, ki ga na tem območju ni. Glede 
na to, da v bližini teče Bolska, ki predstavlja dodaten vodni 
vir, bi bilo smiselno narediti tudi dodatno oceno požarne 
ogroženosti. 
 
K točki 3 Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-
1a/CU4 – 2. obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu  Občine 
Vransko – VR13-1a/CU4: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 227 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4 v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite  
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko 
– 1. obravnava 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
sta sodelovala Peter Reberšek in Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka  o postopku, pogojih 
in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na 
javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 228 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok  o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini Vransko v prvem branju ter ga 
posreduje v 15-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
K točki 5 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2020 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020: 

        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 229 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 
za leto 2020. 
 
K točki 6 Delovna uspešnost ravnateljice II. OŠ Žalec 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Sonja Cencelj, Rafael Novak in Peter 
Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z redno delovno 
uspešnostjo ravnateljice II. OŠ Žalec: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 230 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z redno 
delovno uspešnostjo ravnateljice II. OŠ Žalec. 
 
K točki 7 Delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole 
»Risto Savin« Žalec 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z redno delovno 
uspešnostjo ravnatelja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 231 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z redno 
delovno uspešnostjo ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec. 
 
K točki 8 Delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vransko-
Tabor 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z redno delovno 
uspešnostjo ravnateljice OŠ Vransko-Tabor: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 232 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z redno 
delovno uspešnostjo ravnateljice OŠ Vransko-Tabor. 
 
K točki 9 Razno 
Župan je podal informacijo v zvezi z epidemiološko situacijo 
v občini Vransko. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.50. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 23. 3. 2021 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije v Vrtcu Vransko 
tudi letos izvajamo program Nogometni vrtec. V programu 
sodelujejo vsi dečki in deklice oddelkov 5–6 let. Nogomet 
poteka enkrat tedensko v športni dvorani Vrana Vransko ali na 
nogometnem igrišču. Trener Tilen Šmigoc, član Nogometnega 
kluba Vransko, skuša otrokom nogomet predstaviti na 
zabaven in igriv način, kar mu res zelo dobro uspeva. 
Otroci namreč komaj čakajo dneve nogometnega druženja, 
kjer ne samo uživajo in se zabavajo, ampak se navajajo 
na športno preživljanje prostega časa, krepijo motorične 
spretnosti, razvijajo moč, hitrost, gibljivost, vztrajnost ter 
usvajajo različna gibanja z žogo. Uvajajo se v igre, kjer je 
treba upoštevati pravila, znati med sabo sodelovati in se 
znati »športno obnašati«. Ene izmed najljubših iger otrok so 

zagotovo igra semafor, čarovnik in drevesa ter trenutek, ko 
se v nogometu pomerijo deklice proti dečkom.

Branka Hrastnik

Pomlad je čas, ki nas privabi v naravo in z njo povezana 
opravila na vrtu. Tudi v Vrtcu Vransko imamo na igrišču svoj 
vrtiček, za katerega skrbijo otroci s pomočjo vzgojiteljic. Da 
pa smo ga lahko spomladi začeli obdelovati, smo morali 
jeseni najprej pobrati iz njega vse pridelke, ki so še ostali 
od poletja. Ker nas kar nekaj mesecev vmes ni bilo, upamo, 
da si je zemlja odpočila, saj mi v vrtcu že pridno skrbimo in 
pripravljamo semena in vzgajamo sadike, da bomo takoj, 
ko bodo temperature ugodne, sadike presadili na naš vrt. 
Izkušnje, ki si jih ob tem pridobijo otroci, so nenadomestljive. 
Prav tako skrb za vse, kar nam zraste na vrtu. Pa tudi, če 
kdaj kaj ne uspe. Nič zato, bomo naslednjič poskusili kaj 
spremeniti.

Klavdija Konečnik

Igrivi nogomet v Vrtcu Vransko

Vrtnarji Vrtca Vransko

Vranin glas 

Veselo na pot – na CICI pohod!

V Vrtcu Vransko dajemo velik poudarek na gibanju v naravi. 
Okolica vrtca nam nudi številne možnosti za aktivnosti v na-
ravi. Tako smo lepe dneve v marcu izkoristili za CICI pohod.

Tokrat smo se poleg hoje posvetili še drugim naravnim obli-
kam gibanja: plazenje, plezanje, skoki, metanje in lovljenje 
predmetov, prenašanje bremen, hoja po različnih terenih za 
razvijanje ravnotežja in koordinacije.
»Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja 
in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do sesta-
vljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. Tako otroci prido-
bijo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in 
zadovoljstvo.« ( Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25)
Vse skupine so se podale na pot po okolici Vranskega in iska-
le izzive in ovire, ki so jih otroci spretno premagovali po svojih 
zmožnostih. Otroci starejših oddelkov so si za svoj cilj izbra-
li daljše poti ( jama Vetrnica, Kovk, Briše, cerkev na Taboru, 
Prapreče), mlajši otroci pa so odkrivali nove izzive v okolici 
vrtca (Gorica, Brvarjev grič).
Bogatejši za nove izkušnje ter občutek veselja in dobrega po-
čutja, ki nam ga daje gibanje v naravi, se že veselimo nasled-
njega CICI pohoda.

Koordinatorici: Nada Kolar in Maja Gams
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Izdelki in pridelki lokalnih kmetij ter 
ponudnikov domače in umetnostne obrti

Siri iz ovčjega mleka – Kmetija Novak
Suhomesnati izdelki, ocvirki, mast – Kmetija Laznik
Med – Kmetija Kropivšek
Leseni dekorativno–uporabni izdelki – Jaka Stifter, s. p.
Marmelade, čokolade, likerji – Iz Pepelkine kuhinje, Jasmina Pepel, s. p.
Darila za otroke, copatki – Povej zgodbo, Metka Čede Ciglar, s. p.
Darilni program – Edita Kapus, dop. dej. na kmetiji, Teja Babnik, s. p., 

Rudolf Korber, s. p., Kopos, La Nicolette
Naravna mazila – Jasmina Pepel, s. p., Nika Droljc, s. p.
Zbornik Vransko skozi čas, razglednice, zemljevidi, spominki

Vabljeni k nakupu in vabljeni novi ponudniki.

ponedeljek
torek                 
sreda                 
četrtek              
petek     
sobota            

11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-16.00
11.00-15.00
10.00-12.00

Delovni čas:TIC Vransko
Vransko 25
3305 Vransko
tel. št.: +386 41 919 829
zkts.vransko@gmail.com
www.zkts-vransko.si

CENTER ZA POVEZOVANJE LOKALNIH PONUDNIKOV

SCHWENTNERJEVA HIŠA
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Iz življenja društev

Prekopsko gasilsko vozilo – 2. del

V preteklih številkah Informatorja smo vam že izdali, da se v 
Prekopi pripravljamo na nabavo novega gasilskega vozila. Se-
daj, ko je spet mesec naokoli, vam lahko o vozilu, ki se bo v 
našo garažo pripeljalo predvidoma aprila naslednje leto, po-
vemo še nekaj več stvari.
Naše vozilo bo tipizirano po tipizaciji Gasilske Zveze Slovenije 
kot gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25 oz. vozilo z vgrajenim 
rezervoarjem za vodo, volumna med 2000 in 3000 l, gasilsko-
-tehnično opremo ter eno hitronapadalno napravo. Vozilo bo 
imelo vgrajeno gasilsko centrifugalno črpalko, gnano preko 
motorja vozila.
Uporabljalo se bo za gašenje in reševanje pri požarih in za 
manjše tehnične intervencije. Vozilo se bo lahko uporabljalo 
tudi za oskrbo požarišča z vodo.
Nadgradnja bo postavljena na šasijo Mercedes Benz Atego 
1327 4x4 AF. To je šasija z 270 konjskimi močmi, avtomatskim 
menjalnikom ter z vso pripadajočo opremo. 
V vozilu bo prostora za voznika, sovoznika ter še 4 dodatne ga-
silce, ki imajo posebno kabino, kjer so nameščeni tudi štirje 
izolirni dihalni aparati, prenosne svetilke, radijske postaje ter 
še cel kup drobne opreme, ki je v času intervencije vedno pot-
rebna. 
Vozilo bo zaradi same narave našega "rajona" malenkost bolj 
terensko. Zato ga bomo obuli v terenske pnevmatike, s kate-
rimi za nas ne bo ovir. Da ne bomo med kakšno gozdno inter-
vencijo polomili vseh ogledal, bomo avto zavarovali s poseb-
nimi zaščitnimi loki, kot so vidni tudi na sliki vozila, ki je skoraj 

povsem enako našemu bodočemu vozilu. Na sprednji strani 
vozila bo montiran tudi 8-tonski vitel, s katerim si bomo lahko 
pomagali, če bo to potrebno. 
Ker smo v preteklosti tudi sami dostikrat videli, da je pred-
vsem v sezoni del na hmeljiščih ter njivah za traktorji na cesti 
večkrat ostalo blato, ki so ga kmetje kasneje seveda sami ved-
no odstranili, želimo vsem to delo kar se da olajšati. Zato smo 
se odločili, da bomo na vozilo namestili visokotlačno polivalno 
napravo,  ki bo primarno namenjena prav pranju vozišča. Ver-
jamemo, da bo ta detajl marsikomu prišel zelo prav in ga bo 
tudi s pridom izkoristil. Gasilsko vozilo kupujemo z vašo po-
močjo in predvsem za vas, zato želimo, da je kar se da primer-
no in praktično. 
V zadnjem delu vozila bo prostor za opremo. Vsa oprema, ki 
jo mora vozilo po tipizaciji imeti, bo postavljena v dva boksa 
na vsaki strani, medtem ko bo na zadnji strani vozila pros-
tor za centrifugalno črpalko ter hitronapadalno cev. Na vsaki 
strani bomo imeli po en priključek za gasilsko B-cev. Na strehi 
bo prostora za 4-delno stikalno lestev ter še dodatni boks za 
orodje (gasilske metle, lopate ipd). Za potrebo nočnih inter-
vencij bo v vozilu tudi avtomatski pnevmatski svetlobni stolp, 
ki bo opremljen s štirimi 75 W lučmi v LED-tehniki.
Med pomembnejšo opremo v vozilu velja izpostaviti agregat, 
potopno črpalko, cel kup gasilskih cevi in armature, ročnega 
orodja itd. Ni kaj, naše vozilo bo res zelo dobro opremljeno in 
kot takšno bo več kot primerno za samostojne intervencije kot 
tudi del večjega sestava v sklopu GPO Vransko ali še širše.
Junija bomo predvidoma izpeljali nabirko donacijskih sredstev. 
To pomeni, da se bomo oglasili od hiše do hiše v upanju na ra-
zumevanje in pomoč pri nabavi tega vozila, ki nam bo služilo 
nadaljnjih 30 let in več.
Res smo veseli, da smo vsako leto, ko se po domovih oglasimo 
s koledarji, tako lepo sprejeti. Verjamemo, da nas boste tudi 
tokrat sprejeli z razumevanjem. Že sedaj pa nam lahko poma-
gate tako, da pošljete sporočilo PREKOPA5 na številko 1919 in 
nam na tak način prispevate 5 evrov za nabavo novega vozila.

Za vso pomoč se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Na pomoč!
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik   

Po mnogo letih (morda celo desetletjih) je bila potreba po 
temeljiti obnovi sanitarnih prostorov v gasilskem domu na 
Vranskem več kot nujna. Ker po sili razmer vse »nenujne« 
gasilske aktivnosti mirujejo, smo čas izkoristili prav za to.
Temeljito obnovo sta nam finančno zelo olajšala podjetje Jagros, 
d. o. o., ki nam je namenilo materialno donacijo v vrednosti 
1.145,07 evra (ploščice, sanitarno opremo, gradbeni material …) 
ter Mizarstvo Joco, Joži Bogataj, s p., ki je za nas izdelal nova 
vrata. Obema se iskreno zahvaljujemo. Vsekakor pa ne smemo 
pozabiti, da brez rok naših pridnih gasilcev nikakor ne bi šlo. Še 
enkrat hvala tudi vam, dragi naši člani.

PGD Vransko

Zahvala donatorjem
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Iz življenja društev

Letošnje leto smo kljub ukrepom mladi gasilci začeli z veli-
ko mero energije. Bili smo pridni in nabirali smo znanje, ki 
smo ga zelo dobro uporabili na virtualnem kvizu. Ker pa smo 
na koncu koncev le gasilci, želimo pomagati najmlajši gasilci 
tudi na drugačen način, ne le z nabiranjem medalj na tekmo-
vanjih iz teorije.
Zato smo se v mladinski komisiji odločili, da priskočimo na 
pomoč našim članom, ki so že dve leti zelo močno zaposleni 
z nabavo našega novega gasilskega avta, ki se ga tudi mi zelo 
veselimo. Pri zbiranju sredstev želimo pomagati našim starej-
šim članom, saj bomo kot operativni gasilci avto že čez nekaj 
let uporabljali tudi mi.

Zato smo se odločili, da bomo organizirali zbiranje starega 
papirja. Verjamemo namreč v to, da je zbiranje papirja po-
leg tega, da bomo zaslužili kakšen evro, zelo pomembno tudi 
za ohranjanje in varovanje naše narave. Poleg tega pa bodo 
otroci v takšnih akcijah gradili tudi medosebne odnose, spo-
štovanje in pripadnost.

S podjetjem, ki bo odkupilo papir, smo se dogovorili, da nam 
bodo kontejner brezplačno posodili za čas zbiranja akcije, ki 
bo potekala v juniju. Ker pa se zavedamo, da v tem času vse 
poteka bolj ali manj digitalno in da je papirja veliko manj kot 
včasih, smo se odločili, da vas že vnaprej prosimo, da papir 
čuvate na kupu in ga vržete v naš kontejner v Prekopi, ko bo 

ta na voljo. V kolikor nimate prostora za skladiščenje papirja, 
ga lahko pripeljete v gasilski dom v Prekopo vsak petek zve-
čer. Lahko nas tudi kadar koli pokličete na kateri koli kontakt 
našega društva (vsi kontakti so na www.pgd-prekopa.si ali na 
facebook strani). Po papir z veseljem pridemo in ga odpelje-
mo. Edina omejitev s strani podjetja, ki odkupuje papir, je ta, 
da v kontejner spadajo le časopisi, revije, knjige, prospekti, 
katalogi, zvezki, arhivski papir, razrezani papir, pisma, pi-
semske ovojnice, ne pa karton.

Glede točnih datumov pobiranja papirja, ki ga bomo izvedli z 
otroki, vas bomo sproti obveščali v naslednjih dveh mesecih. 
Prav tako pa vas bomo obvestili o točnem datumu, ko bo pri 
našem gasilskem domu v Prekopi postavljen kontejner, ka-
mor boste papir lahko pripeljali tudi sami.

Hvaležni bomo za vsak ''papirnat prispevek'', ki nam bo po-
magal do novega vozila.

Na pomoč!

Nataša, Anja in kompletna mladinska sekcija PGD Preko-
pa-Čeplje-Stopnik

Star papir za nov gasilski avto

ŠRD Ločica kljub razmeram, ki nas spremljajo, ne miruje. Aktivni 
smo v kolesarjenju, hoji, smučanju in ostalih individualnih 
športih. Januarja smo želeli z akcijo 50-krat na Rigelj spodbuditi 
rekreativno hojo na Rigelj. Obljubili smo nagrado vsem, ki se 
bodo nanj povzpeli 50-krat. Prvi je uspelo ženski, česar smo 
še posebej veseli, in sicer Majdi Zupan. Le kakšen dan zatem 
je to uspelo tudi Romualdu Pavliču. Z velikim veseljem smo ju 

povabili na Rigelj po nagrado. Seveda pa akcija še vedno traja 
in prav gotovo bo v kratkem času uspelo še marsikateremu 
pohodniku. Rekreacija je eden od načinov zdravega življenja in 
preganjanja virusov, zato ste še vedno vabljeni ... 

Za ŠRD Ločica: Maja Jerman

50-KRAT NA RIGELJ – MAJDA ZUPAN
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Iz življenja društev

Kot smo pisali že v prejšnji številki Informatorja, smo se v PGD 
Prekopa-Čeplje-Stopnik v preteklem mesecu aktivno priprav-
ljali na Virtualni kviz gasilske mladine 2021. V prenovljenih 
prostorih našega gasilskega doma smo se mentorice gasil-
ske mladine s pionirji srečale kar petkrat. Na pripravah smo 
postopoma predelali teorijo, ki jo je bilo potrebno poznati, 
hkrati pa smo izvedle tudi nekaj praktičnih vaj, tj. prva po-
moč. Naša srečanja so bila kar se da varna glede na trenutne 
epidemiološke razmere, kar pa naše pionirje in cicigasilce ni 
prav nič motilo. Z veseljem so prihajali na priprave, kjer smo 
mentorice poskušale čim bolj zabavno, a vendar temeljito, 
predelati snov, ki jo je bilo potrebno poznati. Pripravile smo 
igro spomin, križanke, kvize, hkrati pa smo za pomoč popro-
sile tudi predsednika in poveljnika, ki sta nam pripravila pri-
kaz različnih gasilnih aparatov, cevi, gasilskih oblek, oznak 
ipd.

Letošnji virtualni kviz 
se je odvijal med 12. 
in 21. marcem. Zaradi 
trenutnih razmer so 
otroci kviz reševali od 
doma preko telefo-
nov, tablic, računalni-
ka. Predvidene so bile 
štiri tekmovalne kate-
gorije: cicigasilci (od 
dopolnjenega 6. leta 
do 11 let – namenje-
no tistim pionirjem, ki 
še ne berejo dobro), 
pionirji (od dopolnje-
nega 6. leta do 11 let), 
mladinci (od 12 do 16 
let), gasilci pripravni-
ki ter mentorji (od 16 
let dalje).

Priznamo, da smo nestrpno čakali na rezultate in jih vsako-
dnevno spremljali. Končni rezultati, ki so bili objavljeni dan 
po zaključku kviza, pa so nas (milo rečeno) pustili odprtih 
ust. Na kvizu je sodelovalo 175 društev širom Slovenije. PGD 
Prekopa-Čeplje-Stopnik je med vsemi glede na število zbra-
nih točk zasedlo 7. mesto v državi, po številu udeležencev na 
kvizu pa prav tako zasedamo 7. mesto v državi. To pa še ni vse 
‒ glede na število udeležencev v savinjsko-šaleški regiji naše 
društvo zaseda 1. mesto. Na kvizu sta namreč sodelovali dve 
cicigasilki, šest pionirjev, štirje mladinci, dva gasilca priprav-
nika ter trije mentorji. 

Seveda pa znotraj društva želimo nagraditi vse sodelujoče 
in uspešne člane. Priznanja in nagrade že čakajo, a zaradi 
trenutne epidemiološke situacije v državi ostajajo pri men-

toricah. Upamo, da se bomo lahko čim prej srečali in izvedli 
podelitev, ki si jo otroci več kot zaslužijo.

V društvu smo zelo ponosni na vse sodelujoče in izjemne re-
zultate, ki smo jih dosegli. Hkrati pa smo veseli, da nam je 
kljub trenutnim razmeram, v katerih živimo, uspelo v živo iz-
vesti priprave in se družiti z otroki. Začutili smo dobro ener-
gijo in zanimanje za še več takšnih druženj ter projektov, zato 
smo mentorice skupaj z ostalimi člani društva šle v akcijo.
Kot verjetno že veste, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik v letoš-
njem letu zbira sredstva za nakup novega gasilskega vozila. 
Znotraj društva si želimo aktivirati in vključiti čim več članov, 
seveda tudi mladino, saj je novo vozilo vendarle v bližnji pri-
hodnosti namenjeno tudi njim. Zato smo se mentorice odlo-
čile, da se z otroki najprej lotimo zbiranja odpadnega papir-

ja, v načrtu imamo 
tudi razstavo likov-
nih del na temo 
gasilstva, poleti 
načrtujemo pro-
jekt, ki smo ga po-
imenovali Poletna 
noč v gasilskem 
domu, načrtujemo 
tudi orientacijski 
pohod, decembra 
načrtujemo delav-
nico, kjer bomo 
izdelovali božično-
-novoletne voščil-
nice, ki jih bomo 
nato po simbolični 
ceni tudi prodajali. 
To je le ožji nabor 
aktivnosti, katerih 
izvedbo načrtuje-
mo letos. 

V društvu se bomo trudili, da bo delo z mladino vedno pe-
stro, zabavno in hkrati poučno. Venomer so v naše vrste 
vljudno vabljeni novi člani, ki si želijo 
spoznati gasilstvo in se naučiti veliko 
novega. Vse informacije o vpisu novih 
članov lahko najdete na spletni stra-
ni www.pgd-prekopa.si, na voljo smo 
vam tudi preko naše facebook strani, 
kjer lahko spremljate dogajanje znotraj 
našega društva.

Na pomoč!

Mentorici Nataša in Anja

Virutalni kviz gasilske mladine 2021 v PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
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To, kar vidite na fotografijah, so prizori, ki jih vsak dan znova 
videvamo ob cestah v naši občini. Sprašujemo se, kdo, predvsem 
pa ZAKAJ nekdo to počne. Kako lahko nekomu sploh pade na 
misel, da ob smetnjakih na vsakem koraku pločevinko (in druge 
odpadke) preprosto odvrže na tla, v naravo?

V okviru Dneva za spremembe – vseslovenske prostovoljske 
akcije, ki jo vsako leto, v sodelovanju z lokalnimi organizacijami, 
organizira Slovenska filantropija, aprila organiziramo zbiralno 
akcijo pločevink, ki ji pridružujemo tudi izobraževalne vsebine. 
S to akcijo želimo osveščati o pomenu recikliranja odpadkov, 
poskrbeti za okolje, dodali pa smo še humanitarno noto, kajti 
izkupiček od zbranih pločevink namenjamo mali Lani in drugim 
otrokom, ki zaradi motenj v razvoju potrebujejo terapije. Več o 
akciji si lahko preberete na naših socialnih omrežjih in spletni 
strani  mgc.vransko.net.

Ko je pijača popita, je pločevinka odslužila svojemu namenu. 
Postala je odpadek. A s tem njena pot ni končana, temveč se 
šele začne. 
Pločevinko po uporabi odvržemo v zabojnik za embalažo, od 
koder gre v proces recikliranja. Ker je aluminij trpežna surovina, 
ga je moč uporabljati znova in znova. Postopki pretaljevanja 
njegove lastnosti tako rekoč ne spreminjajo, zato je 100 % 
obnovljiv in sodi med trajnostno embalažo. Pločevinke, ki 
gredo v predelavo, veliko prispevajo k ohranitvi okolja, zato je 
pomembna prav vsaka pločevinka. Pri recikliranju aluminija 
se v primerjavi z njegovim pridobivanjem iz primarne surovine 
porabi le pet odstotkov celotne energije.

Ali ste vedeli? 
• Z vso reciklirano kovinsko embalažo je količina emisij 

ogljikovega dioksida, ki jo je Evropa prihranila, primerljiva z 
dvema milijonoma poletov med Brusljem in Tokiem.

• Aluminij je veljal za surovino kraljev. Napoleon III. prvi 
predsednik francoske republike, je svojim gostom stregel 
večerje na aluminijastih krožnikih. Nekoč je bil več vreden 
kot zlato.

• Aluminij je igral pomembno vlogo v poletu na Luno. Kot 
izredno lahka kovina je bil zelo uporaben za izgradnjo raket.

• V naravi se bo sam od sebe začel razkrajati komaj čez 80 
do 100 let.

• Celoten proces reciklaže ene aluminijaste pločevinke traja 
dva meseca.

• V Združenih državah Amerike letno odvržejo toliko 
aluminija, da bi lahko s tem odpadnim aluminijem zgradili 
celotno letalsko floto.

• V eni minuti je na svetu recikliranih približno 113.200 
aluminijastih pločevink.

• Z recikliranjem 1 pločevinke prihranimo toliko energije, kot 
jo porabi 100 W žarnica v 20 urah.

• Energija, ki jo prihranimo z recikliranjem 1 pločevinke, 
napaja prenosni računalnik 11 ur.

• Z recikliranjem pločevink se porabi le 5 % energije v 
primerjavi s tisto, ki je potrebna za pridobivanje aluminija iz 
boksita (ruda, iz katere pridobivajo aluminij).

• Recikliranje aluminija je bistveno cenejše v primerjavi s 
proizvodnjo novega aluminija, tudi če upoštevamo vse 
stroške zbiranja, ločevanja in recikliranja.

Vabljeni, da med 24. 4. in 9. 5. obiščete našo facebook stran 
Medgeneracijski center Vransko, rešite vprašalnik in se 
potegujete za nagrade podpornikov akcije.

Medgeneracijsko društvo Vransko

Odvržene pločevinke – čas za spremembe!
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Podjetna Tjaša ni želela tvegati z odprtjem 
espeja, ko se je s svojimi ročno narejenimi 
izdelki odločala za prvi vstop na trg. »Bolj 
smiselno se mi je zdelo prej potipati te-
ren prek osebnega dopolnilnega dela,« je 
povedala. Kaj je to? Kdo lahko dela in kaj 
lahko prodaja? Primerno tudi za dodatne 
zaslužke. Morda se tudi vam, ob branju 
tega prispevka, utrne kakšna prava ideja 
za delo.
Zakon o preprečevanju dela in zaposlova-
nja na črno natančno določa, kaj sodi med 
osebno dopolnilno delo.
Prav tako je zakonsko določeno, da to delo 
lahko opravljajo le fizične osebe, in sicer 
zaposleni, brezposelni, upokojeni, štu-
denti in dijaki, starejši od 15 let, ter tujci, 
ki imajo na podlagi svojega statusa pravico 
do prostega dostopa na trg dela. Bistveno 
je, da posameznik sam opravlja priglašena 
osebna dopolnilna dela.
Na seznamu osebnega dopolnilnega dela 
sta dve skupini. V prvo skupino spadajo 
občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč 
pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih 
površin in občasna pomoč pri kmetijskih 
delih. V to skupino sodi  tudi občasno 
varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim in 
invalidom na domu ter spremstvo oseb, ki 
potrebujejo nego. Na seznam so vključene 
občasne inštrukcije, kot pomoč pri izpol-
njevanju šolskih ali študijskih obveznosti, 
občasno prevajanje ali lektoriranje, ob-
časno izvajanje umetniških oziroma drugih 
kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih ter 
občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na 
domu lastnika živali. Pozor! Zgoraj nave-

dena dela se ne smejo opravljati za pravno 
osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposle-
no osebo.
Druga skupina zajema izdelovanje in pro-
dajo izdelkov domače in umetnostne obrti, 
ki niso namenjeni zaužitju, ter izdelovanje, 
popravilo in prodaja izdelkov, ki niso na-
menjeni zaužitju in jih je mogoče izdelovati 
na domu pretežno ročno ali po pretežno 
tradicionalnih postopkih. Poleg tega se za 
osebno dopolnilno delo štejejo tudi nabi-
ranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč 
v njihovi osnovni obliki ter mletje žita, žga-
nje apna ali oglja na tradicionalen način in 
prodaja.
Osebno dopolnilno delo lahko opravljajo 
posamezniki, ki se registrirajo preko sple-
tnega portala   pri Agenciji Republike Slo-
venije za javnopravne evidence in storitve 
oz. AJPES (https://www.ajpes.si/sodd/
prijava.asp) ali osebno pridejo na Uprav-
no enoto Žalec, kjer  uredimo registracijo 
na AJPES. To lahko stranke uredijo tudi na 
kateri koli drugi upravni enoti v Republiki 
Sloveniji ali krajevnem uradu, saj ni krajev-
ne pristojnosti. Iskalci oziroma potencialni 
naročniki tovrstnih del si lahko ogleda-
jo seznam posameznikov s kontaktnimi 
podatki, ki opravljajo osebno dopolnilno 
delo, na spletnih straneh AJPES (https://
www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/
Osebno_dopolnilno_delo).
Podatki, povezani z vrednotnico, gredo sa-
modejno na pristojno ministrstvo, plačilo 
samodejno na Finančno upravo RS (Furs), 
s Fursa pa na Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje ter Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije. Ena vrednotnica 

bo izvajalcu prinesla približno en dan po-
kojninske dobe.
Vrednotnica za posameznega izvajalca 
osebnega dopolnilnega dela velja za kole-
darski mesec. Naročnik mora za posame-
znika, ki mu denimo večkrat na mesec čisti 
hišo, kupiti eno vrednotnico, če bo imel v 
koledarskem mesecu več različnih izva-
jalcev, pa bo moral za vsakega izmed njih 
kupiti svojo vrednotnico. Izvajalec, ki čisti 
hiše pri različnih naročnikih, bo pridobil 
več vrednotnic, od vsakega naročnika za 
vsak koledarski mesec svojo. V primerih, 
ko je zavezanec za nakup vrednotnice izva-
jalec sam, bo dolžan kupiti le eno vrednot-
nico za koledarski mesec.
Za opravljeno delo je potrebni izdati račun 
v dveh izvodih, od katerega enega prejme 
kupec. Za občasno pomoč v gospodinj-
stvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali 
stanovanjske stavbe in vzdrževanje pripa-
dajočih zunanjih površin izdate račun za 
vsako opravljeno delo v koledarskem me-
secu. Pri prometu z izdelki, sadeži ali zelišči 
se izda račun ob prodaji. Kopije računov se 
hranijo 10 let.
Za dodatne informacije smo vam na voljo 
na Krajevnem uradu Vransko na telefon-
ski številki 03 703 28 20, ki je odprt vsak 
torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 
15.00. Lahko pa nas pokličete tudi na se-
dež Upravne enote Žalec na številko 03 713 
51 20 ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@
gov.si.

Simona Stanter, 
načelnica Upravne enote Žalec

Osebno dopolnilno delo in vrednotnice – 
utrjevanje načela vsako delo šteje

UPI Ljudska univerza Žalec obvešča, da bodo konec aprila 
ponovno pričeli izvajati brezplačne tečaje za občane, 
prednostno starejše od 45 let. Izvajali bodo: 
TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA – ZAČETNI (40 ur, pričetek 19. 4.)
TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA (40 ur; pričetek 20. 4.)
PROGRAM USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST 
IZZIVI PODEŽELJA (pričetek 10. 5.)
RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE (40 ur; 
pričetek v maju)

Več informacij in možnost spletne prijave najdete na spletni 
povezavi  https://www.upi.si/blog/brezplacni-izobrazevalni-
programi-za-zaposlene-in-/, za natančne termine tečajev 
in druge informacije pa lahko kontaktirate Biserko Neuholt 
Hlastec (e-pošta: biserka.neuholt@upi.si; tel.: 03 713 35 68).

Občinska uprava

Brezplačni tečaji na UPI Ljudski univerzi Žalec
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OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«

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

objavljajo

PODALJŠANJE  
prijavnega roka na razpis

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2020

Zaradi aktualnih epidemioloških razmer se rok za prijavo na 
razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2020 

podaljšuje na 15. maj 2021.

VABIMO
Za priznanje in denarno nagrado 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.

Več informacij na RA Savinja,  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«

Imate na vrtu cvetočo trato, veliko medovitih rastlin, 
gnezdilnico za čebele samotarke, žuželčnik, gnezdilnice za 
ptice in netopirje ali pa mlako? Mogoče vas obiskujejo ježi 
ali na vašem vrtu varno domujejo kače? Vrtovi so vedno bolj 
pomemben življenjski prostor za številne organizme, zato v 
okviru projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost 
življenja iščemo biodiverziteti najbolj prijazen vrt!
Vrtove bomo izbirali v štirih kategorijah: hišni vrt, vrt na 
terasi ali balkonu, šolski vrt in društveni vrt.
Na natečaju, ki smo ga podaljšali za eno leto, lahko 
sodelujete tako, da na elektronski naslov info@botanicni-
vrt.si do 31. 12. 2021 pošljete prijavni obrazec in do 10 
fotografij vrta. Zaželeno je, da so fotografije iz leta 2020 ali 
2021, izjemoma lahko tudi starejše. Podroben opis za prijavo 
je v prilogah na spletni strani projekta.
Prijave bo pregledala strokovna žirija Botaničnega vrta 
Univerze v Ljubljani in Nacionalnega inštituta za biologijo, 
ki bo najbolje ocenjene vrtove naslednje leto obiskala za 
podrobnejše ocenjevanje. Zmagovalci bodo znani poleti 
2022, čakale pa jih bodo lepe nagrade.
Vabljeni tudi k spremljanju prispevkov o biodiverziteti 
na vrtovih na projektno spletno stran, Facebook in 
Instagram profil. Uredite vrtove tako, da bodo zakladnica 
biodiverzitete!

Več o natečaju: https://www.naturaviva.si/biodiverziteti-
najbolj-prijazen-vrt/
Dodatne informacije: info@botanicni-vrt.si
Nasveti za biodiverziteti prijazen vrt: https://www.
naturaviva.si/nasveti-za-biodiverziteti-prijazen-vrt/
Spletna stran projekta LIFE NATURAVIVA  https://www.
naturaviva.si/
Facebook profil projekta LIFE NATURAVIVA https://www.
facebook.com/life.naturaviva
Instagram profil projekta LIFE NATURAVIVA https://www.
instagram.com/lifenaturaviva/

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2020

Natečaj "Biodiverziteti najbolj prijazen vrt"
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Psi za komunikacijo z ljudmi in tudi drugimi živalmi uporabljajo 
drugačno vrsto signalov kot ljudje. Psi pač ne morejo govoriti, 
zato za umirjanje situacije ali opozarjanje na za njih stresne 
situacije uporabljajo različne miritvene signale (zehanje, 
oblizovanje, obračanje pogleda stran, stresanje, lajanje, 
renčanje). Žal jih veliko skrbnikov psov v resnici sploh ne 
zna prepoznati. Zaradi tega pri razumevanju odnosov pes 
– človek pogosto prihaja do težav. Vedenjske težave so po 
navadi odveč vsem skrbnikom, čeprav so v resnici ravno 
oni tisti, ki so odgovorni za njihov nastanek. Skrbniki psov v 
želji po hitrem doseganju rezultatov posežejo po metodah, 
ki temeljijo na povzročanju bolečine in ustrahovanju. Jasno 
je, da tak odnos s psom ni zdrav odnos in nikoli ne more 
temeljiti na zaupanju.
Če vzamemo za primer psa, ki na svojem dvorišču laja na 
mimoidoče, skrbniku pa s tem povzroča nemalo težav, tudi v 
medsosedskih odnosih, lahko hitro sklepamo, da prihaja do 
nejevolje.
Za odpravo nezaželenega vedenja se je potrebno najprej 
vprašati, zakaj do tega vedenja sploh prihaja. V konkretnem 
primeru je lajanje namreč le eden izmed miritvenih signalov 
in z lajanjem nas pes opozarja na morebitno nevarnost. 
Pes se lahko tudi dolgočasi in mu lajanje predstavlja vrsto 
»zabave«, laja pa lahko tudi zato, ker se v resnici boji in z 
lajanjem opozarja mimoidoče, naj se odstranijo. Z lajanjem 
se sicer negotov in boječ pes pred svojimi sovražniki dela 
»močnega«.
Ker seveda vsi mimoidoči slej kot prej odidejo, je pes ob tem 
vedno znova nagrajen za svoje delo, torej lajanje. Dlje časa, 
kot se ponavlja določeno vedenje, bolj postaja zapisano v 
njegovih možganih, težje ga bo seveda odpraviti. Opažamo, 
da se veliko skrbnikov za odpravo nezaželenih vedenj  ob 
tem poslužuje zastarelih metod, ki temeljijo na kaznovanju in 
uporabi sile. Kako pa pes pravzaprav doživlja uporabo sile? 
Za primer vzemimo tepež s palico.
Pes opazi prihajajočega človeka in se zaradi zgoraj opisanih 
različnih razlogov prične zaganjati vanj in lajati, skrbnik 
reagira in ga opozori, naj se umiri. Pes z lajanjem seveda 
ne preneha, saj je v njegovem zapisu shranjeno, da bolj kot 
bo lajal,  prej bo »sovražnik«  odšel mimo. Poleg tega ne 
pozabite, da nas pes ne razume, saj ne govori našega jezika! 

Skrbnik vzame palico in psa udari po gobčku, pes se vrže na 
hrbet in se mu v strahu preda. V trenutku utihne, ker mu je 
skrbnik s palico povzročil bolečino.
Ta ukrep deluje le za kratek čas, saj po navadi  takoj, ko skrbnik 
odide stran, pes nadaljuje z lajanjem. Z uporabo kaznovanja, 
torej povzročanjem bolečine, dosegamo le strah, ki pa je 
prehodne narave. Poleg tega bo pes dolgoročno gledano 
vsak prihod mimoidočega povezal z bolečino. Pojavi se torej 
mimoidoči človek, lajanje, palica, bolečina. Čez čas ali ob 
kopičenju vseh teh zanj stresnih situacij je samo vprašanje 
časa, kdaj bo tudi sam odreagiral s silo, torej z ugrizom. 
V vseh teh situacijah se namreč nenehno uči, da se lajanje 
ne obrestuje, saj je zanj v resnici kaznovan. Na kakšen drug 
način pa naj vam še pove, da ga je strah oz. da se ne počuti 
varnega ali da se nenehno zaprt na verigi oz. za ograjo počuti 
zdolgočasenega?
Od tod potem izjave skrbnikov, da njihov pes ni bil nikoli 
hud, ampak je bil celo življenje prijazen. Morda je nekoč bil, 
ampak ste ga vi naučili, da se prijaznost v tem primeru, torej 
lajanje, ne izplača.
Zamislite si, da hodite po ulici in pred trgovino vsak dan 
srečate osebo, ki vam potem, ko jo pozdravite, privošči 
eno klofuto. Tudi najbolj umirjen človek bi v tej situaciji 
občutil jezo, ponižanje in ne nazadnje strah. Trgovine tako 
ne bi več povezoval s pozitivno izkušnjo, temveč bi ob misli 
nanjo postal nejevoljen. Ker bi vedno ob vstopu v trgovino 
pričakoval klofuto, bi nekoč zagotovo ukrepal z napadom, 
lahko tudi brez predhodnega opozorila.
Zapomnite si, da je v življenju namesto uporabe sile 
dolgoročno vedno boljša preventiva. Če npr. veste, kdaj 
prihajajo obiski ali poštar, psa predhodno zaprite v miren 
prostor in ga šele nato, ko se umiri, izpustite. Z vzdrževanjem 
preventive boste postopoma spreminjali čustveno stanje 
psa. V pomoč so vam lahko priboljški. Psu jih vedno, kadar se 
približujejo obiski, natrosite v njegov prostor. Vendar pozor! 
Ne takrat, ko je pes že tako vznemirjen, da je pričel z lajanjem 
in zaganjanjem. V tem primeru ga s priboljški nagrajujete 
za njegovo lajanje! Prevzgoja s pomočjo pozitivnih metod 
(priboljškov, nagrade) je vedno uspešna le, če jo izvajamo 
postopoma, torej stran od motenj. Z majhnimi koraki bo pes 
sčasoma povezal, da prihod mimoidočega prinaša pozitivno 
izkušnjo, torej priboljške, in potreba po negotovosti in 
zaganjanju se bo iz tedna v teden manjšala.
Namesto palice si v prihodnje raje spravite v žep nekaj 
priboljškov in prestopite na dobro stran skrbništva psov. 
Pri tem ne pozabite, da je vzdrževanje preventive vedno na 
prvem mestu za doseganje dobrih ciljev pri vzgoji psa.
Poleg tega opozarjamo, da je tudi glede na Pravilnik o zaščiti 
hišnih živali vsakršno povzročanje bolečine ali poškodovanje 
psa kaznivo dejanje.

Katjuša Rajovec, Zavod Muri

Kako si pes zapomni udarec s palico?
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Plazilci (Reptilia) so skupina živali, med katere sodijo vsem 
dobro poznane kače, sem pa spadajo tudi želve in pa nemalokrat 
ljubkovalno poimenovani martinčki – to so kuščarji. Te živali so 
izjemno dobro prilagojene na kopenski način življenja. Njihova 
koža je prekrita z luskami, ki preprečujejo izhlapevanje vode in 
večina vrst izlega trdolupinasta jajca. Imajo kar nekaj posebnih 
lastnosti, kot je redna zamenjava kože, ko jim le-ta postane 
pretesna. Ta proces zamenjave kože imenujemo levitev. V naravi 
lahko naletimo na slečeno kačjo kožo, čemur pravimo kačji 
lev. Njihova druga posebnost je, da svojo telesno temperaturo 
uravnavajo s pomočjo okolja tako, da se izpostavljajo ali umikajo 
sončnemu sevanju. Ko se sončijo, jih tudi mi lažje vidimo, saj 
se drugače večino časa dobro skrivajo v travi, grmovju ali kupu 
kamenja.

V Sloveniji živi 22 vrst plazilcev, ki pa so danes ogrožene zaradi 
izgube primernih življenjskih prostorov, povozov na cestah, 
namernega pobijanja in podnebnih sprememb. Močvirska 
sklednica je naša edina sladkovodna vrsta želve s temnim 
oklepom, ki je na zgornji strani posut z drobnimi rumenimi 
pegami. Prebiva v ribnikih, mlakah, mokriščih in mirnih in 
počasnih vodotokih z blatnim dnom. Ne mara hitro tekočih 
voda in ne more preživeti, če bregovi niso vsaj malo zarasli, 
kjer si najde skrivališče pred plenilci. Zato moramo skrbeti za 
ohranjanje zaraslih bregov in počasnih voda z blatnim dnom.
Martinček je ime eni od 11 vrst kuščarjev, ki živijo v Sloveniji. 
Samci so po bokih živo zelene barve, medtem ko so samice bolj 
neuglednih rjavih barv. Posebnost ali morda kar »super-moč« 
kuščarjev, ki jo poseduje tudi martinček, je ta, da lahko odvržejo 
rep in na istem mestu jim zraste nov. To taktiko uporabijo, da 
ubežijo napadalcu, ki jih zagrabi za rep. Odtrgan rep se zaradi 
refleksov v mišicah na tleh zvija in poskakuje, kar napadalca 
primerno zamoti in kuščarica lahko medtem uide na varno. 
Martinčki zelo radi jedo večje žuželke in prebivajo na meji 
travnikov z gozdom. Pri nas beležimo drastičen upad pojavljanja 
te vrste, kar je najverjetneje povezano z intenzivnim kmetijstvom 
in uporabo insekticidov, ki so zmanjšale število njihovega plena. 
Če pustimo naravi, da odigra svojo vlogo, bi martinčki in druge 
kuščarice lahko za nas poskrbeli, da žuželk ne bi bilo preveč, 
vendar pa bi morali za to kmetovati bolj sonaravno.
Zaradi pritalnega plazečega načina premikanja so pri kačah 
okončine povsem pokrnele in so brez nog. Te plazeče prebivalke 
naše okolice so za marsikoga razlog za prestrašenost. Zelo 

pogosto gre pri srečanju s kačo za prestrašenost obeh vpletenih, 
človeka in kače, saj je namreč prva strategija kač, da pred 
nevarnostjo pobegnejo na varno v najbližje skrivališče. Izjemno 
dobre so tudi v skrivanju, pri čemer jim pomaga varovalna 
barva. Smokulja je kača, ki ima svetlo rjavo ali sivo barvo telesa, 
po celotni dolžini od vratu do repa pa ima še temne lise kot 
šahovnica. Živi v travnato-gozdni pokrajini, kjer se izredno dobro 
skrije med travo, vejami ali listjem in jo opazi le izurjeno oko.
Vsa ta pestrost plazilcev je pomembna v naravi in za nas. Njihova 
vloga v ekosistemu je, da plenijo in regulirajo številčnost svojega 
plena. Prehranjujejo se s širokim spektrom živali, od različnih 
žuželk, pajkov, polžev, do rib, dvoživk, voluharic, miši, podgan, 
tudi ptičev in celo plazilcev. Če jih ni, je luknja v prehranski mreži 
velika in ravnovesje se lahko podre. Za njihovo ohranjanje lahko 
skrbimo vsi, s tem da jih namerno ne ogrožamo, smo pazljivi na 
cesti, spodbujamo sonaravno kmetijstvo in uredimo vrtove na 
biodiverziteti prijazen način. V okviru projekta Life Naturaviva 
smo organizirali natečaj, v katerem iščemo biodiverziteti najbolj 
prijazen vrt in vas vljudno vabimo k sodelovanju!

Podnapis k fotografiji: Slepec izgleda kot kača, ampak je v 
resnici breznogi kuščar. Njegova najljubša hrana so polži in je 
zato dobrodošel prebivalec naših vrtov.

Avtorica besedila: dr. Anamarija Žagar
Avtor fotografije: Davorin Tome

Kače, kuščarji in želve – plazeči prebivalci naše okolice
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Vožnja v naravi z različnimi motornimi prevoznimi sredstvi 
je zakonsko prepovedana (Zakon o ohranjanju narave, Za-
kon o gozdovih in Zakon o planinskih poteh).

Aktualno dogajanje zaradi pandemije koronavirusa proble-
matiko voženj z motornimi vozili v naravnem okolju še za-
ostruje. Marsikdo si namreč zaradi omejitev gibanja privošči 
več, kot je dovoljeno.

Kolesarji se lahko v naravnem okolju vozijo po neutrjenih 
poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti, 
medtem ko motorna vozila oziroma vozila na motorni pogon 
ne smejo voziti v naravnem okolju. To pomeni, da je kakršna 
koli rekreativna vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju 
prepovedana. Zakon izjemoma dovoljuje organiziranje javnih 
prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju 
s soglasjem organizacije, ki je pristojna za ohranjanje narave, 
ter lastniki zemljišč, na katerih bi prireditev ali tekmovanje 
potekalo, ob tem pa na takšnem zemljišču ne smeta biti več 
kot dve prireditvi na leto.

Prosta vožnja po gozdnih prometnicah (gozdnih cestah in 
gozdnih vlakah) je po Zakonu o gozdovih prepovedana. Tovr-
stna vožnja negativno vpliva na gospodarske, ekosistemske 
in socialne funkcije gozda. Poleg škode zaradi hrupa in s tem 
povezanega motenja prostoživečih živali in souporabnikov 
prostora tovrstne aktivnosti povzročajo tudi trajne škode na 
gozdnih prometnicah in neposredno na raščenih gozdnih tleh 
(tla zunaj gozdnih prometnic). Gozdne ceste in gozdne vlake 
so prvenstveno oziroma izključno namenjene gospodarjenju 
z gozdom, vožnja z motornimi vozili pa je dovoljena le, če se 
gospodarjenje ne ovira in se ne povzroča škoda.

Zakon posebnih izjem glede lastništva ne opredeljuje - ne-
gativni vplivi na gozdni ekosistem so enaki ne glede na to, ali 
vožnjo izvajamo na svojem ali tujem zemljišču.

Če za gozdne ceste manjši del vzdrževanja (in s tem tudi od-
prave škod zaradi vožnje v naravnem okolju) krijeta država in 
občina iz proračuna, pa je odprava poškodb na gozdnih vla-
kah ali celo na raščenih gozdnih tleh povsem na plečih lastni-
ka vlake ali parcele. Zato bodimo spoštljivi do tuje lastnine in 
narave ter se odpovejmo tovrstnim rekreativnim aktivnostim 
na površinah, ki temu niso namenjene!   

Občinska uprava

(povzeto po članku Prepoved: Vožnja z motornimi vozili v na-
ravnem okolju (https://www.amzs.si/motorevija/mobilnost/
ekologija/2020-04-22-prepoved-voznja-z-motornimi-vozili-
-v-naravnem-okolju)

Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju je prepovedana
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Pri jesenskem spravilu pridelkov, pa tudi pri obdelavi tal in 
setvi, praktično ni primera, da ne bi s traktorjem, prikolicami 
ali drugimi stroji na cesto nanesli vsaj nekaj blata. Zemlja se 
oprime pnevmatik in z njih odpade šele po nekaj sto metrski 
vožnji po cesti. Tako onesnažena cesta predstavlja nevarnost 
za druge udeležence v prometu.

Kaj o onesnaženju cest pravijo predpisi?
Onesnaženje cest obravnava Zakon o cestah. Če povzamemo: 
na eni strani prepoveduje nanašanje zemlje in blata na ceste, 
po drugi strani pa postavlja zahteve po takojšnji odstranitvi 
s ceste, če do onesnaženja pride. Preden se vključi v promet 
s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega pri-
ključka, območja izvajanja del ali druge zemljiščne površine, 
npr. njive ali travnika, mora voznik odstraniti z vozila zemljo 
ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. Blato, zemljo, listje, 
gnoj itn. je potrebno takoj odstraniti s ceste, če pa to ni mo-
goče, je onesnaženi del ceste potrebno predpisano označiti 
in obvestiti vzdrževalca ceste, da poskrbi za odstranitev ovi-
re. V praksi to pomeni, da je potrebno cesto očistiti vsakič, 
ko s koles pade zemlja, blato, listje itn. Zagrožena globa za to 
kršitev je 1.000 evrov.

Kaj lahko storimo?
Pri jesenskem spravilu pridelkov se onesnaženju praktično 
ni mogoče izogniti. Truditi se moramo, da se kar najbolj pri- 
bližamo zahtevam predpisov, predvsem pa poskrbeti, da ne 
pride zaradi zemlje na cesti do nesreče. Nujno je, da se pred 
onesnažen del ceste postavi varnostni trikotnik, ki bo druge 
udeležence opozoril, naj vozijo predvidno in naj bodo pozorni 
na oviro na cesti. Cesto je potrebno očistiti čim prej, najpo-
zneje pa pred nočjo. Nesprejemljivo je, da je zjutraj cesta še 
vedno polna zemlje, blata, nanošenega nanjo prejšnji dan. V 
teh primerih je nevarnost za nesrečo največja, kajti tudi če 
ne pade dež, bo cesta mokra od rose in hitro lahko nastane 
drsalnica. Če delo poteka cel dan, je potrebno cesto očistiti 

tudi večkrat. Večina kmetov seveda nima priključka – krožne 
metle za čiščenje cest, zato si lahko pomagamo s planirni-
mi deskami na traktorju, sprednjim nakladalnikom in seveda 
lopatami za sneg. Vsekakor bo ta napor cenejši, kot pa če 
bo cesto na poziv policije ali prometnega inšpektorja očistil 
vzdrževalec ceste, račun pa izstavil povzročitelju onesnaže-
nja.

Koliko stran od ceste lahko orjemo?
Zakon o cestah pravi, da je prepovedano orati na razdalji manj 
kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na 
cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta 
vzporedno s cesto. Pri tem je potrebno povedati, da zakon 
definira cestni svet tudi kot zemljišče v razdalji do 2 metra od 
cestnega telesa, ki pa zajema samo cestišče, bankine in bre-
žine. Zagrožena globa za kršitev je 1.000 evrov. Praviloma bi 
moral biti cestni svet odmerjen in označen z mejniki, kar pa 
je prej izjema kot pravilo in številni lastniki niti ne vedo, kje so 
meje njihovih parcel in kje se začne cestni svet.

Kako ravnati, ko pride policija ali redar?
Večinoma onesnaženo cesto policiji ali prometnemu inšpek-
toratu prijavijo drugi udeleženci v prometu, posebej v bližini 
mest in večjih krajev. In policist ali inšpektor mora reagirati 
na prijavo. Priporočamo, da z njimi ne razpravljate po ne-
potrebnem in takoj začnete čistiti cesto. V vsakem primeru 
bo to najcenejše, Če boste prejeli plačilni nalog za globo, pa 
imate osem dni časa, da razmislite o pritožbi oz. zahtevku za 
sodno varstvo.

Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod Ljubljana 
(članek je bil prvotno objavljen v glasilu Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije Zelena dežela št. 165 (april 2021))

Onesnaženje cest in oranje ob robovih cest
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Trenutno se nahajamo v zelo neprijaznem času. Koronavirusna bolezen 2019 nam marsikaj onemogoča. Vsi že pogrešamo 
druženje, obisk in ogled turističnih znamenitosti. Turistična dejavnost je ena izmed panog, ki bodo še dolgo nosile posledice. 
Da boste kljub sedenju za domačim računalnikom imeli občutek, da se nahajate nekje drugje, smo se na Zavodu za kulturo, 
turizem in šport Vransko odločili, da ponudimo Schwentnerjevo hišo na ogled z vseh zornih kotov (360-stopinjski pogled).

Virtualni sprehod po Schwentnerjevi hiši je objavljen na Googlu in je dostopen na spletni strani ZKTŠ Vransko (https://zkts-vran-
sko.si/turizem/schwentnerjeva-hisa/) ali preko Google iskalnika, Zemljevida ali Google+ (v brskalnik vpišete Schwentnerjeva 
hiša, nato pa kliknete na sliko/ogled fotografij v okvirčku na desni in izmed ponujenih opcij izberete Street View in 360°).

Nekateri si boste rojstno hišo znamenitega Vranšana Lavoslava Schwentnerja, založnika in mecena slovenske moderne, ogle-
dali samo virtualno, za nekatere pa bo to le spodbuda, da si jo pridete ogledat v živo. Odločitev je vaša, vsekakor ste prijazno 
vabljeni na ogled, kjer bomo sliki dodali še besedo, nahajanje v prostoru samem pa vas bo še pristneje popeljalo v pretekli, 
v nekaterih ozirih gotovo prijaznejši čas.

ZKTŠ Vransko

Od zaskrbljenih staršev in Osnovne šole Vransko-Tabor smo ponovno prejeli pritožbe, da se ponekod v občini psi na javnih 
površinah še vedno gibljejo brez nadzora lastnikov, s čimer je ogrožena varnost učencev na poti v šolo in iz šole.
Zakon o zaščiti živali določa splošne zahteve za obvladovanje psov, da niso nevarni okolici. V drugem odstavku 11. člena 
omenjeni zakon določa, da mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni 
nevarna okolici. Tretji odstavek istega člena pa določa, da morajo skrbniki psov zagotoviti fizično varstvo svojih psov tako, da 
jih imajo na javnem mestu na povodcu. Javno mesto je javni kraj, kot je opredeljen v Zakonu o varstvu javnega reda in miru – 
vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur.
Kazen za ravnanje v nasprotju z 11. členom Zakona o zaščiti živali znaša za fizično osebo od 200 do 400 evrov, kar je določeno 
v 46.a-členu Zakona o zaščiti živali.
Lastnike psov zato ponovno opozarjamo, naj ravnajo kot odgovorni lastniki in svojih psov ne puščajo brez nadzora!
 
Občinska uprava

Virtualni sprehod po Schwentnerjevi hiši

Na javnih površinah mora biti pes na povodcu!
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