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OBČINSKI INFORMATOR

številka 83
Vransko, 30. 10. 2012

Na naslovnici: 
Oskar Kogoj, Venetska golobica, skulptura 

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
e-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje: Marija Kronovšek, razen Knjižnične strani  
(str. 26) in članka Škoda po suši (str. 23)
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov

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

Naslednja številka izide 30. 11. 2012. 

Prispevke zbiramo do 15. 11. 2012
preko platforme MojaObčina.si.

Fotografije:  Arhivi ZKTŠ Vransko, Občine Vransko, OŠ Vransko  – Tabor, GOMARK Vransko, PGD Vransko, 
Naš dom Vransko, Tone Tavčar, Rafael Novak, Marija Jerman, Marjan Perko, Di.Foto.Graf (v prejšnji številki je bil 
naziv napačno zapisan, za kar se opravičujemo)
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ZGODILO SE JE  ...

OBČINA VRANSKO pRejeLA NAzIV “pLANeTu zeMLjA pRIjAzNA OBČINA 2012”
Na 3. vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina je Občina Vransko prejela naziv “Planetu Zemlja pri-
jazna občina 2012” v kategoriji do 3.000 prebivalcev. 
Poleg Občine Vransko sta naziv prejeli še Občina Vojnik (v kategoriji do 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Lju-
bljana (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev). 
Natečaj Planetu Zemlja prijazna občina organizira društvo Planet Zemlja v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem. 
Po oceni strokovne komisije, ki so jo sestavljali strokovnjaki Agencije za okolje, Zavoda za gozdove, Visoke šole za 
tehnologijo in sisteme, Gradbenega Inštituta ZRMK, Gospodarskega razstavišča in društva Planet Zemlja si nave-
dene občine zaslužijo posebno priznanje javnosti za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, 
ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in 
prihodnje generacije.
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ZGODILO SE JE  ...

NeKOČ je BILO

Ko sem prebiral stare zapiske, ki govorijo o bogatem kulturnem 
in športnem življenju na Vranskem v kar daljni preteklosti, sem 
se odločil, da vam na kratko predstavim bogato športno in kul-
turno preteklost ter posameznike, ki so pomagali k večji prepoz-
navnosti našega kraja. 

Tokrat se bom osredotočil 
na športno dejavnost, ki 
se v kronikah omenja že 
v daljnem letu 1883. Pred-
vsem se govori o orodni 
telovadbi. V letu 1886 
kronika omenja, da je bil 
najet na Vranskem pose-
ben prostor z nekaterimi 
telovadnimi orodji, kot 
so: drog, bradlja, plezalna 
naprava. Na Vranskem sta 
se oblikovali dve športni 
društvi, Sokol in Orel. V 
glavnem so bili pri Sokolu 
tržani in nekaj okoličanov 
(Prekopa), pri Orlih pa 
okoličani z nekaterimi 
izjemami. Vsako leto so 
oboji prirejali športne 

nastope, v glavnem proste vaje in orodno telovadbo. Med seboj 
so tekmovali, hodili pa so nastopat tudi v druge kraje. 

Sokoli so vadili v Sokolskem domu, ki je bil v salonu gostilne 
Brinovec, p. d. »Gorogranc« (pozneje »Grčar«), medtem ko so 
Orli vadili v kaplaniji, kjer je imelo prostor tudi Katoliško bralno 
društvo. Poudariti je treba, da so imeli Orli vstop tudi v telo-
vadne prostore Sokola, če so to le želeli, prav tako Sokoli k Or-
lom. Med njimi ni bilo nikoli strankarskih razprtij, kot je bilo to 
v drugih krajih. Oboji so vadili proste vaje, orodno telovadbo, 
kasneje akrobatiko, atletiko in odbojko. 

Veliko so vadili tudi na prostem. Sokoli npr. pod Boštetovim 
kamnolomom, pod Specom, kjer so imeli drog, kroge, blazine za 
akrobatiko in mrežo za odbojko. Orli pa so vadili tudi doma po 
vaseh, kjer so si naredili preprosta telovadna orodja. Orli so leta 
1935 s pomočjo hranilnice in posojilnice kupili star Hraščanov 
hlev (današnji dom kulture) in tam zgradili dvorano. Lahko se 
reče, da so »Hraščanov hlev« za tiste časa preuredili v moderen 
Slomškov dom in s tem omogočili tudi večjo kulturno dejavnost 
v kraju. Od leta 1939 dalje so Orli vadili v novozgrajenem domu. 
Ob glavnih prireditvah, ki so bile množično obiskane, so prišla 

v goste vsa sosednja telovadna društva. Goste so ob koncu trga 
slovesno sprejeli, nato so v povorki korakali skozi trg. 

Sokoli so nastopali v Osetovem vrtu. 

V tistih časih so ljudje najbolj občudovali orodno telovadbo in 
pogum ter veščino teh telovadcev. Prvi znani strokovni vaditelj 
»Sokola« je bil Ivan Gostič , ki ga je na Vransko poslal ljubljan-
ski knjižni založnik, Cankarjev prijatelj in podpornik Lavoslav 
Schwentner, z namenom, da vodi sokolski podmladek. Pri 
Sokolih so veljali za najboljše Franc Javoršek, Franc Golob, Leo-
pold Jelen in Karel Golob. Vsi našteti so bili tudi načelniki. 

Pri Orlih so sloveli kot odlični telovadci: Franc Florjan, Ivan 
Križnik in Franc Škrabar, vsi iz Prapreč. 

Vransko društveno življenje je med obema vojnama doživelo 
razcvet z nastopom učitelja Ferda Skoka, ki je na Vranskem 
služboval od leta 1934 do 1938. Ta mož je bil fenomen. Česar 
koli se je lotil, povsod je uspel. Bil je športnik in celo balkanski 
prvak v teku na 100 m v Atenah. Bil je odličen pedagog in or-
ganizator. Znal je pridobiti ljudi, predvsem mladino, za vsako 
delo in idejo. Po njem se imenuje vsakoletna atletska prireditev 
v Celju »Skokov memorial«. Lotil se je vsega: začel je izda-
jati šolski mladinski list, vodil šolski zbor, nekaj časa tudi zbor 
odraslih. Komponiral je in pisal celo opero »Zlata roža«, ki pa 
je ni dokončal. Ustanovil je godbo na pihala in mali orkester z 
zasedbo klavir, dve violini, čelo, flavta, bas in boben. Z njim so 
nastopali vse do Celja. Bil je tudi duhovni vodja »Sokolov«, kjer 
je telovadil in navduševal. Za njega so se navduševali tudi Orli. 
Še danes je čutiti pri naši starejši generaciji vso spoštovanje do 
tega imena. 

(Naslednjič o kulturnem delovanju na Vranskem) 

Po pisnih virih Vlado Rančigaj.

Povorka Orlov se vije po trgu
Vransko v predvojnem času.

Iz Hrašanovega hleva je 1939. leta zrasel nov “Slomškov dom”, 
kasneje “Prosvetni dom” na Vranskem.

Sokolski nastop: težko disciplino na drogu “veletoč” izvaja Franc 
Golob z Vranskega.

Doslej najstarejša znana slika “Sokola” na Vranskem iz leta 
1910: šolski naraščaj z vaditeljem Ivanom Gostičem. Z leve na 
desno: Ivan Pikl, Leopold PIkl, Ivan Golob, neznanec, Leopold 
Jelen, Simon Pečovnik, Ivan Gostič, Franc Golob, neznanec, Karl 
Štober.



55

ZGODILO SE JE ...

ČRpALIšČe zA pITNO VOdO dOBILO SVOjO 
KONČNO pOdOBO

V majski številki Občinskega informatorja smo že 
poročali o prizadevnosti krajanov zaselka Gorica, ki 
so se sami lotili izgradnje črpališča za pitno vodo. To 
je sedaj dobilo svojo končno podobo. V naslednjih 
dneh se bo pričela vgradnja vse potrebne avtomatike in 
električnega kabla ter prevezava na obstoječe vodovod-
no omrežje. Tako pričakujemo, da bo ta zaselek v krat-
kem času imel dokončno urejeno potrebno vodooskrbo 
preko javnega vodovodnega sistema.

IzgRAdNjA OdpRTegA šIROKOpASOVNegA 
OMRežjA eLeKTRONSKIh KOMuNIKAcIj

Projekt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij, v katerem sodelujejo zgornje-
savinjske občine, pet spodnjesavinjskih občin ter občina 
Apače bo predvidoma zaključen do 1. junija 2013. 
Bazna postaja Jeronim - Ptica, ki je del tako imenovane-
ga hrbteničnega omrežja baznih postaj OŠO, je priprav-
ljena na montažo telekomunikacijskega stolpa. Poleg 
bazne postaje Jeronim - Ptica je v naši občini predvi-
dena še postavitev sekundarne bazne postaje Zahomce.     

zLATI MedALjI AgRe V ROKAh pOdjeTjA 
gOMARK

V Gornji Radgoni se je od 25. do 30. 8. 2012 odvijal ju-
bilejni petdeseti mednarodni kmetijsko-živilski sejem 
AGRA. Kot redni razstavljalec na tem sejmu (že od leta 
1996) se je tudi letos s svojim programom predstavilo 
domače podjetje GOMARK. 
Predstavili so dva popolnoma nova izdelka, in sicer 
prevozni cepilnik za drva na avtomobilski prikolici 
s pogonom na bencinski motor moči 13 in 17 ton in 
prevozni traktorski cepilnik 40 T z vitlom na daljin-
sko upravljanje. Za oba proizvoda je prejelo podjetje 
GOMARK zlati kolajni. Konstruktor obeh nagrajenih 
izdelkov je Jure Gosak. 
Sejem je bil malo slabše obiskan kot prejšnja leta. Ver-
jetno je vzrok slaba gospodarska situacija, Toda pomem-
bno je, da je bil za GOMARK zelo uspešen. Čestitamo.
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pROSLAVA IN SReČANje NA ČReTI
Prvo soboto v oktobru je bila na Čreti tradicionalna 
proslava in srečanje v počastitev prve frontalne bitke 
slovenskih partizanov, borcev 1. štajerskega bataljona, 
ki mu je poveljeval legendarni partizanski poveljnik 
Franc Rozman Stane. Ta bitka z okupatorjevo vojsko je 
na Štajerskem potekala 26. oktobra 1941. Imela je velik 
odmev v okupirani Evropi, saj je o njej razpravljal celo 
generalni štab nemškega vermahta. Prav tako je imela ve-
lik pomen na Štajerskem. Vplivala je na množičen odpor 
Slovencev proti sovražniku. 
V lepem in toplem oktobrskem dopoldnevu se je proslave 
udeležilo okrog 1000 ljudi, ki so s tem izrazili podporo 
tradiciji ohranjanja spomina na dogodke v času druge 
svetovne vojne. 
Slavnostni govornik je bil podpredsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Sloveni-
je Tit Turnšek. V svojem nagovoru je izpostavil, da je 
takšne dogodke potrebno z veliko spoštovanja do pre-
tekle zgodovine proslaviti, s temeljnim sporočilom, 
da se takšne tragedije ne bi več ponovile. Še posebej v 
času, ko doživljamo vsesplošno svetovno krizo, ki ni pri-
zanesla niti Slovenji. V nagovoru je izrazil upanje, da bo 
Slovenija, če bo stopila skupaj tako kot v času osamosvo-
jitvene vojne, uspešno premagala težave, v katerih se je 
znašla. Izrazil je tudi nestrinjanje s trenutnimi dogajanji, 
posebej z ne dovolj premišljenimi odločitvami pri spreje-
manju zakonov. To dogajanje bolj kaže na diktaturo kot 
na demokracijo. Trenutno je Državni zbor prevzel vlogo 
izvrševalca volje vlade in ne obratno. Slovenija mora os-

tati socialna država z uveljavljeno demokracijo, ker bomo 
le tako prišli iz sedanjih težav v gospodarstvu in družbi. 
Proslavo so pripravili Združenje borcev za vrednote NOB 
Žalec in Mozirje, Društvo izgnancev Slovenije, območni 
odbor Žalec, Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Spodnje Savinjske doline Žalec in Veteransko 
policijsko združenje “Sever”, odbor Žalec. V kulturnem 
programu so sodelovali: Slovenska vojska - častna straža, 
Kulturno društvo Triglav (četa partizanov) Ajdovščina, 
Pihalni orkester Prebold, pod vodstvom Marka Repni-
ka, Mešani pevski zbor Prosvetnega društva Tabor pod 
vodstvom Špele Kasesnik in Jožica Ocvirk, recitatorka in 
voditeljica. 

T. Tavčar

OdpRTje pOdežeLSKe TRžNIce V žALcu
Tržnice so ogledalo vsakega mesta in vasi. V Žalcu so si 
že leta želeli tržnice, ki bi imela redno ponudbo in bi bila 
z urejenostjo v ponos mestnemu jedru. Po požaru maja 
lani je v soboto, 20. oktobra, žalska tržnica spet sprejela 
množico ponudnikov in obiskovalcev. 

Vrednost del znaša dobrih 67 tisoč evrov. Za tako imeno-
vano urbano opremo na tržnici, ki vključuje javne sani-
tarije za potrebe tržnice, cvetlična korita, klopi, koše za 
smeti, stojala za kolesa, korito s tekočo vodo in prodajne 
stojnice s senčniki je bilo potrebno zagotoviti nekaj manj 

kot 31 tisoč evrov. Skoraj 22 tisoč evrov je občina prido-
bila iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Spodnje Savinjske 
doline. 
Podeželska tržnica v Žalcu bo imela predvidoma deset 
stalnih stojnic, ki se bodo glede na povpraševanje doda-
jale ali odstranjevale, k prodaji pa so povabili ponud-
nike pridelkov, hrane in izdelkov s kmetij iz širše regije. 
Zaenkrat naj bi prodaja potekala vsako soboto, dokler 
ne bo premrzlo, v prihodnje pa bo prodaja zagotovljena 
tudi preko zime. V nadaljevanju je namreč predvidena 
postavitev prodajnih kioskov in mlekomata. Objekti 
bodo imeli enotno zunanjo podobo, ki so jo predpisale 
strokovne službe Občine Žalec, v soglasju z Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine Celje. Število bo odvis-
no od povpraševanja in ponujenih dejavnosti, bo pa 
možno postaviti največ tri kioske, velike do 30 kvadrat-
nih metrov, enega pa do 15 kvadratnih metrov. Začasno 
s tržnico upravlja Javno komunalno podjetje Žalec, do 
konca letošnjega leta pa je za ponudnike sodelovanje na 
tržnici brezplačno. 
Da so Žalčani res pogrešali tržnico, so pokazali na dan 
njenega ponovnega odprtja. Množično so obiskali 36 
stojnic oziroma ponudnikov predvsem domačih dobrot, 
ogledali pa so si lahko tudi izdelovanje cvetja iz krep pa-
pirja, peko kruha, izdelavo okrasnih čarovnic in razstavo 
turističnega podmladka v žalskih vrtcih. 

T. Tavčar
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SReČANje peVceV deKANIje BRASLOVČe
V nedeljo, 14. oktobra, smo se pevci dekanije Braslovče 
zbrali na letošnjem srečanju. Prireditev so letos pri-
pravili v župniji Gomilsko. Zbrali smo se pevci iz župnij 
Prebolda, Braslovč, Šmartnega ob Paki, Vranskega ter 
domačini iz Gomilskega, skupno okrog 100 pevcev. 
Letos smo se srečanja udeležili pevci Mešanega pevs-
kega zbora Vransko pod vodstvom Franca Lesjaka. 
Vsak zbor je pripravil po dve pesmi, na koncu pri-
reditve smo zapeli pa še skupno pesem. Ob zaključku 
smo se pevci zbrali pred cerkvijo, kjer nas je čakala lepo 
obložena miza dobrot, ki so jih pripravili domačini, ter 
ob kozarčku zaključili prijetno popoldne.

Rafko Novak

SLAdKANje z dOMAČIMI ORehOVIMI 
ROgLjIČKI IN RuMOVIMI KROgLIcAMI

Sladke dobrote ... Nekateri jih imajo zelo radi, drugi 
manj. Nekateri se poslužujejo industrijsko priprav-
ljenih, spet drugi imajo polne posode domačih slaščic. 
Z našimi stanovalci smo v torek, 2. oktobra, pripravili 
čisto prave, domače orehove rogljičke in rumove kro-
glice. Pridne kuharice so nam zamesile testo, mi pa 
smo naredili rogljičke in kroglice. Sprva so bili stano-
valci malo zadržani, a so se kmalu razživeli. Navdušenje 
nad delom je bilo tolikšno, da so drug drugemu skoraj 
šepetali na uho: “Ali dovolite še meni kaj narediti?”. Pa 
niso sodelovale le gospe, tudi enega gospoda nam je 
uspelo prepričati, da je pomagal pri nastajanju dobrot. 
Nekateri so bili bolj spretni pri oblikovanju, drugi manj. 
Pa saj nismo izdelovali za oceno. Glavni namen je bilo 
druženje in obuditev stare navade. Ostali stanovalci so z 
zanimanjem opazovali “slaščičarje” in zraven prepevali 
ljudske pesmi. Orehove rogljičke smo spekli in ko so se 
ohladili, smo jih pravično razdelili na krožnike in po-
stavili na mize po domu. Ker pa je bilo pečenih slaščic 
več kot dovolj za vse, smo nekaj malega namenili tudi 
našim zaposlenim. Ob koncu druženja smo že osnovali 
načrt, kaj bomo pripravljali v naslednji gospodinjski 
urici.

Saša Svetec

V NAšeM dOMu je zAdIšALO pO pRAVIh 
gOBAh

V tem času je v gozdovih polno gob. Od čudovitih go-
banov, svetlikajočih mušnic, do skritih štorovk. Ravno 
zaradi teh krasotic je v naravi polno gobarjev. Ker pa naši 
stanovalci ne zmorejo v gozd, sta nas v torek, 25. sep-
tembra, obiskala člana Gobarsko mikološkega društva 
Polzela - g. Milan Palir in g. Franci Uratnik. Pripove-
dovala sta o vrstah gob - katere med njimi so užitne, ka-
tere rastejo v sožitju in katere imajo rade samoto. Svojo 
predstavitev sta podkrepila in popestrila s sveže nabra-
nimi gobami - užitnimi, strupenimi, pogojno užitnimi 
in neužitnimi. Razložila sta nam tudi, kako lahko užitno 
gobo ločimo od strupene. Seveda ta namig ne velja za 
vse vrste gob! Za piko na i so tisti torek poskrbele naše 
kuharice. Za kosilo so pripravile pravo domačo gobovo 
juho in ajdove žgance z ocvirki. Se vam že cedijo sline?

Saša Svetec
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1 | S t r a n  

 

 
URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. oktober 2012            Številka 24/2012         

V S E B I N A 

OBJAVE 
 
1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko 
v letih 2012 in 2013 
 
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013 
 
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v Občini Vransko za leto 2013 
 
4. JAVNI RAZPIS za  sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko v letu 2013 

ZAPISNIKI    
 
5. ZAPISNIK 4. redne seje Odbora za kmetijstvo 

OBVESTILA 
 
6. CENIK daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v 
Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) 
 
 
 

OBJAVE 

1. Javni razpis za sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko 
v letih 2012 in 2013 
 
Občina Vransko objavlja 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje gradnje in obnove vodovodov v 

zasebni lasti na območju občine Vransko  
v letih 2012 in 2013 

 

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko, 
katere gradijo občani z lastnimi sredstvi z namenom rešitve 
preskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe 
s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.  

 

Sredstva so namenjena za: 

− izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo ali 
obnovo vodovodov,  
− gradnjo ali obnovo zajetij in vodohranov, 
− gradnjo novega vodovodnega omrežja, 
− zamenjavo dotrajanih cevovodov… 
 

2. Višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR v 
tekočem letu. 
 

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

− samostojno urejajo lastno vodooskrbo, 
− njihovi objekti ležijo na območju občine Vransko in 

nimajo možnosti oskrbe oz. priključitve na javno 
vodovodno omrežje ter s to investicijo urejajo oskrbo 
iz lastnih zajetij, 

− so za rabo vode iz vodnega vira pridobili vodno 
dovoljenje po 125. členu Zakona o vodah, 

− lastniki vodovoda niso prejemniki investicijskih 
sredstev iz proračuna Občine Vransko. 
 

4. Višina in način sofinanciranja 
Občina Vransko bo posamezen projekt sofinancirala v višini 
30 odstotkov investicije vendar največ do višine 1.260,00 
EUR. Kot investicijska vrednost prijavljenega projekta bo 
upoštevana predračunska vrednost posamezne investicije 
brez DDV, v primeru, da so bila dela že izvedena in 
plačana v letu 2012, pa vrednost po računu brez DDV.  

V primeru, da bodo skupni prijavljeni zneski upravičencev 
presegli razpisani znesek, se bo odstotek sofinanciranja 
ustrezno znižal. 

Odobrena sredstva bodo prejemniku (upravičencu do 
sredstev) izplačana po opravljenih delih in sicer najkasneje 
v tridesetih dneh po prejemu zahtevka za izplačilo sredstev 
s strani upravičenca. Pisni zahtevek za izplačilo sredstev 
bo moral upravičenec predložiti na Občino Vransko 
najkasneje do 15. 12. v tekočem letu. Zahtevku morajo biti 
priloženi originalni računi z dokazili o njihovem plačilu ter 
dokazni slikovni material.  

5. Vsebina prijave 
Kandidati naj oddajo pisne vloge z naslednjo vsebino: 

− kratek opis obstoječega stanja, 
− opis nameravanega posega s predračunom v primeru 

novogradnje ali obnove, 
− račun v primeru, da so bila dela že opravljena v letu 

2012, 
− kopija vodnega dovoljenja. 

ZKTŠ - KULTURA

zAKLjuČeK pOLeTNIh VeČeROV
Letošnje Vranske poletne večere z naslovom Oživimo kulturno dediščino smo zaključili 29. septembra v cerkvici sv. Martina 
v Šmartnem v Podvrhu, kjer smo prisluhnili predvsem stari glasbi v Piranu rojenega Giuseppeja Tartinija, ki sta jo izva-
jala svetovno uveljavljeni Domen Marinčič na baročnem violončelu in violi da gamba ter Žiga Faganel na violini. Z glasbo 
smo popestrili poletno kulturno dogajanje v občini, spoznavali bogato sakralno dediščino podružničnih cerkva, rojstno hišo 
založnika Lavoslava Schwentnerja ter glasbo velikanov klasične glasbe. Vseh pet koncertov je bilo zelo lepo obiskanih. Medse 
smo poleg zvestih domačinov privabili tudi obiskovalce iz sosednjih krajev in celo iz tujine. Predvsem nas veseli, da je pri-
reditev podprta s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru Lokalne akcijske skupine 
LAS Spodnje Savinjske doline. 
Iskrena hvala vsem, ki podpirate tovrstno prireditev z obiskom ter pomočjo pri izvedbi, predvsem programskemu vodji, prof. 
Milanu Hudniku, Župniji Vransko in župniku Jožetu Turineku ter ključarjem podružničnih cerkva.

V novi abonmajski sezoni vas v mesecu novembru
vabimo na naslednje prireditve: 

ABONMA 2012/2013

OTROšKI ABONMA
sobota, 10. 11. 2012, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko 

SKORAj NAjBOLjšI cIRKuS 
Teater Cizamo 

gLedALIšKI ABONMA
sobota, 17. 11. 2012, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko 

SNuBAČKA 
Kulturno društvo Svoboda Elektroelement Izlake 

pONudBA IzVeN ABONMAjA
ponedeljek, 19. 11. 2012, ob 11.00 v Mestnem gledališču Ptuj 

pRAVLjIČNO SRce 

zA ABONMA IN IzVeN.
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. oktober 2012            Številka 24/2012         

V S E B I N A 

OBJAVE 
 
1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko 
v letih 2012 in 2013 
 
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013 
 
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v Občini Vransko za leto 2013 
 
4. JAVNI RAZPIS za  sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko v letu 2013 

ZAPISNIKI    
 
5. ZAPISNIK 4. redne seje Odbora za kmetijstvo 

OBVESTILA 
 
6. CENIK daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v 
Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) 
 
 
 

OBJAVE 

1. Javni razpis za sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko 
v letih 2012 in 2013 
 
Občina Vransko objavlja 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje gradnje in obnove vodovodov v 

zasebni lasti na območju občine Vransko  
v letih 2012 in 2013 

 

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko, 
katere gradijo občani z lastnimi sredstvi z namenom rešitve 
preskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe 
s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.  

 

Sredstva so namenjena za: 

− izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo ali 
obnovo vodovodov,  
− gradnjo ali obnovo zajetij in vodohranov, 
− gradnjo novega vodovodnega omrežja, 
− zamenjavo dotrajanih cevovodov… 
 

2. Višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR v 
tekočem letu. 
 

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

− samostojno urejajo lastno vodooskrbo, 
− njihovi objekti ležijo na območju občine Vransko in 

nimajo možnosti oskrbe oz. priključitve na javno 
vodovodno omrežje ter s to investicijo urejajo oskrbo 
iz lastnih zajetij, 

− so za rabo vode iz vodnega vira pridobili vodno 
dovoljenje po 125. členu Zakona o vodah, 

− lastniki vodovoda niso prejemniki investicijskih 
sredstev iz proračuna Občine Vransko. 
 

4. Višina in način sofinanciranja 
Občina Vransko bo posamezen projekt sofinancirala v višini 
30 odstotkov investicije vendar največ do višine 1.260,00 
EUR. Kot investicijska vrednost prijavljenega projekta bo 
upoštevana predračunska vrednost posamezne investicije 
brez DDV, v primeru, da so bila dela že izvedena in 
plačana v letu 2012, pa vrednost po računu brez DDV.  

V primeru, da bodo skupni prijavljeni zneski upravičencev 
presegli razpisani znesek, se bo odstotek sofinanciranja 
ustrezno znižal. 

Odobrena sredstva bodo prejemniku (upravičencu do 
sredstev) izplačana po opravljenih delih in sicer najkasneje 
v tridesetih dneh po prejemu zahtevka za izplačilo sredstev 
s strani upravičenca. Pisni zahtevek za izplačilo sredstev 
bo moral upravičenec predložiti na Občino Vransko 
najkasneje do 15. 12. v tekočem letu. Zahtevku morajo biti 
priloženi originalni računi z dokazili o njihovem plačilu ter 
dokazni slikovni material.  

5. Vsebina prijave 
Kandidati naj oddajo pisne vloge z naslednjo vsebino: 

− kratek opis obstoječega stanja, 
− opis nameravanega posega s predračunom v primeru 

novogradnje ali obnove, 
− račun v primeru, da so bila dela že opravljena v letu 

2012, 
− kopija vodnega dovoljenja. 
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3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko za leto 2013 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) 
Občina Vransko objavlja  

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v Občini Vransko za leto 2013 

 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 

 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov ljubiteljske kulture: 
 
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 

 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 

Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo 
naslednje vsebine:  
 
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih 
društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost 
drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno 
dejavnost,  
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske 
populacije, vendar le v delu, ki v Letnem programu 
kulture v Občini Vransko za leto 2013 presega vzgojno 
izobraževalne programe,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske 
kulturne dejavnosti,  
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter 
vzdrževanje prostorov,  
- kulturna izmenjava. 

 
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega 
razpisa 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo 
predvidoma iz sredstev proračuna za leto 2013 namenjeno 
7.000,00 €. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni 
strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v Občinskem 
informatorju. 
 
5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30. 
11. 2012 do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na 
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2013« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 3. 12. 2012 ob 12.00 v 
prostorih Občine Vransko. 

7. Izid javnega razpisa 
 
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev 
vlog. 
 
8. Informacije 
 
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani 
vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na 
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse 
dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko. 
 
Št.: 4302-02/2012-01 
Vransko, 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
4. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko v letu 2013 

Na podlagi 6. člena pravilnika o  sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10)  razpisuje 
Občina Vransko 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev na območju Občine Vransko 

v letu 2013 
 

1. Predmet javnega razpisa  
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za 
izvajanje nalog/programov na področju socialnega varstva 
in programov drugih društev, organizacij in zvez za leto 
2013.  
 
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v 
Odloku o proračunu  občine Vransko za leto 2013 
zagotovila  sredstva v višini 9.225,00 EUR: 
 

A. proračunska postavka 1804 9001 - programi 
veteranskih organizacij  850,00 EUR; 

B. proračunska postavka 1804 9004 - programi drugih 
posebnih skupin 2.500,00 EUR; 

C. proračunska postavka 2004 9006 - programi 
varstva drugih ranljivih skupin 5.875,00 EUR, od 
tega: 

C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.275,00 EUR, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.200,00 EUR, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.400,00 EUR. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A -  druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot 
podporo posebnim skupinam (npr.:veteranske organizacije, 
društva za vrednote NOB ipd); 
 
B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe 
za izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne 
programe za občane Občine Vransko (npr.:Društvo 
upokojencev, Univerza za tretje življenjsko obdobje ipd); 
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Pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo pošljite v zaprti 
kuverti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddajte v tajništvu Občine Vransko, Vransko 
59. 

V levem spodnjem delu ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj - javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov«.  

Hrbtna stran ovojnice naj bo opremljena z naslovom 
pošiljatelja. 

6. Rok za prijavo 
Obravnavali bomo vloge, ki bodo prispele do vključno 16. 
11. 2012.  
 
7. Izid razpisa 
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 
štirinajstih dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi kandidati 
bo Občina Vransko sklenila pogodbo.  

8. Dodatne informacije 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri ge. 
Mariji Jerman (marija.jerman@vransko.si; tel.: 703 28 13). 

Številka: 3541/2012 
Datum: 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

 
2. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 14/10) 
Občina Vransko objavlja 

 
J A V N I   R A Z P I S  

za sofinanciranje letnega programa športa  
v Občini Vransko 2013 

 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa športa 
v Občini Vransko. 

Ciljna skupina javnega razpisa so: 

- športna društva,  
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 
s sedežem v občini. 

2. Namen in cilj javnega razpisa  

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v 
nadaljevanju: vsebine):  

- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki 
se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport,  
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,  

- kakovostni šport,  
- vrhunski šport,  
- športna rekreacija,  
- šport invalidov.  

B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge 
(v nadaljevanju: naloge):  

- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,  
- športne prireditve,  
- športni objekti,  
- informacijski sistem na področju športa,  
- priznanja športnikom in športnim delavcem. 

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago iz 
javnega razpisa 

- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
35.767,00  EUR 

4. Objava javnega razpisa 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni 
strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v Občinskem 
informatorju. 

5. Rok in način za oddajo vlog 

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30. 
11. 2012, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na 
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013« z navedbo naslova 
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 

Odpiranje vlog bo izvedeno 3. 12. 2012 v prostorih Občine 
Vransko. 

7. Izid javnega razpisa 

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev 
vlog. 

8. Informacije 

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani 
vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na 
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse 
dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko. 

Št.: 4302-01/2012/01 
Vransko, 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
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3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko za leto 2013 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) 
Občina Vransko objavlja  

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v Občini Vransko za leto 2013 

 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 

 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov ljubiteljske kulture: 
 
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 

 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 

Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo 
naslednje vsebine:  
 
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih 
društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost 
drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno 
dejavnost,  
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske 
populacije, vendar le v delu, ki v Letnem programu 
kulture v Občini Vransko za leto 2013 presega vzgojno 
izobraževalne programe,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske 
kulturne dejavnosti,  
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter 
vzdrževanje prostorov,  
- kulturna izmenjava. 

 
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega 
razpisa 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo 
predvidoma iz sredstev proračuna za leto 2013 namenjeno 
7.000,00 €. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni 
strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v Občinskem 
informatorju. 
 
5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30. 
11. 2012 do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na 
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2013« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 3. 12. 2012 ob 12.00 v 
prostorih Občine Vransko. 

7. Izid javnega razpisa 
 
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev 
vlog. 
 
8. Informacije 
 
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani 
vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na 
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse 
dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko. 
 
Št.: 4302-02/2012-01 
Vransko, 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
4. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko v letu 2013 

Na podlagi 6. člena pravilnika o  sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10)  razpisuje 
Občina Vransko 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev na območju Občine Vransko 

v letu 2013 
 

1. Predmet javnega razpisa  
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za 
izvajanje nalog/programov na področju socialnega varstva 
in programov drugih društev, organizacij in zvez za leto 
2013.  
 
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v 
Odloku o proračunu  občine Vransko za leto 2013 
zagotovila  sredstva v višini 9.225,00 EUR: 
 

A. proračunska postavka 1804 9001 - programi 
veteranskih organizacij  850,00 EUR; 

B. proračunska postavka 1804 9004 - programi drugih 
posebnih skupin 2.500,00 EUR; 

C. proračunska postavka 2004 9006 - programi 
varstva drugih ranljivih skupin 5.875,00 EUR, od 
tega: 

C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.275,00 EUR, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.200,00 EUR, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.400,00 EUR. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A -  druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot 
podporo posebnim skupinam (npr.:veteranske organizacije, 
društva za vrednote NOB ipd); 
 
B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe 
za izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne 
programe za občane Občine Vransko (npr.:Društvo 
upokojencev, Univerza za tretje življenjsko obdobje ipd); 
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Pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo pošljite v zaprti 
kuverti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddajte v tajništvu Občine Vransko, Vransko 
59. 

V levem spodnjem delu ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj - javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov«.  

Hrbtna stran ovojnice naj bo opremljena z naslovom 
pošiljatelja. 

6. Rok za prijavo 
Obravnavali bomo vloge, ki bodo prispele do vključno 16. 
11. 2012.  
 
7. Izid razpisa 
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 
štirinajstih dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi kandidati 
bo Občina Vransko sklenila pogodbo.  

8. Dodatne informacije 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri ge. 
Mariji Jerman (marija.jerman@vransko.si; tel.: 703 28 13). 

Številka: 3541/2012 
Datum: 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

 
2. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 14/10) 
Občina Vransko objavlja 

 
J A V N I   R A Z P I S  

za sofinanciranje letnega programa športa  
v Občini Vransko 2013 

 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa športa 
v Občini Vransko. 

Ciljna skupina javnega razpisa so: 

- športna društva,  
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 
s sedežem v občini. 

2. Namen in cilj javnega razpisa  

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v 
nadaljevanju: vsebine):  

- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki 
se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport,  
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,  

- kakovostni šport,  
- vrhunski šport,  
- športna rekreacija,  
- šport invalidov.  

B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge 
(v nadaljevanju: naloge):  

- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,  
- športne prireditve,  
- športni objekti,  
- informacijski sistem na področju športa,  
- priznanja športnikom in športnim delavcem. 

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago iz 
javnega razpisa 

- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
35.767,00  EUR 

4. Objava javnega razpisa 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni 
strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v Občinskem 
informatorju. 

5. Rok in način za oddajo vlog 

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30. 
11. 2012, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na 
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013« z navedbo naslova 
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 

Odpiranje vlog bo izvedeno 3. 12. 2012 v prostorih Občine 
Vransko. 

7. Izid javnega razpisa 

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev 
vlog. 

8. Informacije 

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani 
vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na 
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse 
dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko. 

Št.: 4302-01/2012/01 
Vransko, 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
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Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije  
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Jadranki Kramar, tel. 
03/703 28 15 ali jadranka.kramar@vransko.si 
 
Številka: 4302-03/2012-02  
Vransko, 30. 10. 2012                                     
 
Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

ZAPISNIKI 

5. Zapisnik 4. redne seje Odbora za kmetijstvo 

Z A P I S N I K 
4. redne seje Odbora za kmetijstvo z dne 1. 10. 2012 

Prisotni: Urankar Nataša, Sonja Cencelj, Štefan Jošt, Ivan 
Kokovnik, Anton Homšak, župan Franc Sušnik, Križnik 
Vojko LD Vransko, predstavnik LD Braslovče, Maja Klemen 
Cokan in Rosita Papinutti 

Dnevni red: 
 
1. Problematika  divjadi na Vranskem  - škode po divjih 
prašičih, jelenu, pojav medveda na Vranskem  
2. Problematika suše – pregled ocenitve prizadetosti 
posameznih kmet. kultur   
3. Pregled proračun Občine Vransko 
4. Hmeljarstvo – prošnja za sofinanciranje REMEDIA –
HOPSI 
5. Razno 

Ad 1) Predsednica odbora za kmetijstvo  Nataša  Urankar 
je  v uvodu izpostavila  izjemno velike škode po divjih 
prašičih in problematiko prijave ter ocenitve škode. 

Občina Vransko že vrsto let opozarja na velik obseg škod 
po divjem prašiču. V ta namen se redno udeležujemo 
obravnave letnih gojitvenih načrtov in vseskozi zahtevamo 
povečan obseg  odstrela  divjega prašiča, ki v naši kmetijski 
krajini povzroča škodo z nepopravljivimi posledicami. 
Obseg škod se iz leta v leto povišuje. Posebno 
problematične so ritine na travnikih in pašnikih ter izpad 
pridelave krme in paše. Zaradi spremljevalnih dejavnikov 
so posledice na travnikih in pašnikih dolgotrajne in 
praktično nepovratne. Razkorak med planiranim odstrelom 
in potrebnim odstrelom je vse večji in je posledica velikih 
razhajanj med dejansko povzročeno škodo in evidentirano 
škodo. Zaradi največkrat neprimernega odnosa 
predstavnikov upravljavca lovišča do lastnikov zemljišč kot 
prijaviteljev nastale škode in odnosa cenilcev pri 
ocenjevanju prijavljene škode se vse preveč lastnikov 
zemljišč ne odloča za prijavo nastale škode, zaradi česar 
se statistično kaže, da je škod manj, posledično tudi število 
divjih prašičev in se zaradi tega zmanjšujejo tudi letni plani 
odstrela divjega prašiča. 

Na temo škod, popisa, realizaciji odstrela so v razpravi 
sodelovali predsednik LD Vransko Križnik Vojko, 
predstavnik LD Braslovče, kmetijska svetovalka Maja 
Klemen Cokan, Ivan Kokovnik, Štefan Jošt, Sonja Cencelj,  
Nataša Urankar in  župan  Franc Sušnik. 

Predstavnika LD sta podala plan odstrela ter realiziran plan 
odstrela divjega prašiča v letu 2012. LD Vransko ima v 
planu 40 kom prašičev, odstreljenih je bilo 28 ter LD 
Braslovče ima v planu 83 prašičev, odstreljenih je bilo 41 
kom. Župan je citiral navedke iz Lovsko-upravljavskega 
načrta, da odstrel divjih prašičev na kmetijskih površinah ni 
omejen, ne glede na plan.  

Župan Franc Sušnik je predlagal članom odbora naslednje 
sklepe, da bi odpravili razkorak in zagotovili nemoteno in 
celovito ocenjevanje škod po divjem prašiču. Po sprejetju 
predlaganih sklepov  se bo Občina Vransko  aktivno 
vključila v evidentiranje in ocenjevanja škod na kmetijskih 
zemljiščih, ki nastajajo kot posledica delovanja divjih 
prašičev in druge lovne divjadi. V ta namen se predlaga: 

-   Strokovna sodelavka občinske uprave sprejema 
prijave nastale škode, le to na kraju samem evidentira 
in s pooblastilom lastnika zemljišča škodo tekoče javlja 
lovski družini, kot upravljavcu lovišča. 
-  Pooblaščeni predstavnik Občine Vransko sodeluje pri 
ocenjevanju nastale škode in pri sporazumevanju o 
povračilu le te. 
- V primeru nestrinjanja z ocenjeno škodo na prvi 
stopnji  s pooblastilom lastnika zemljišča vlaga pisno 
prijavo - škodo »Komisiji za določanje višine škode na 
kmetijskih in gozdnih kulturah«, ki je organizirana za 
posamezen LUO po Upravnih enotah.  
- V primeru nestrinjanja z oceno škode na  drugi stopnji 
v imenu  in s pooblastilom lastnika vloži tožbo na 
pristojno sodišče. 
-   Za stimulacijo odstrela  prašičev  se lovcu, ki je le 
tega uplenil izplača  50 € za vsakega odstreljenega 
prašiča nad planom odstrela  za tekoče leto.  
 

Člani odbora so se strinjali, da se predlagani sklepi 
posredujejo v potrditev Občinskemu svetu Občine 
Vransko. 

V razpravi  o prisotnosti rjavega medveda so sodelovali 
lovci in člani odbora.  Na območju občine se zadržuje več 
medvedov, na predlog občinske sveta in članov odbora za 
kmetijstva se pripravi dopis za pristojno ministrstvo. 

Ad 2) Na temo poletne suše poda informacijo od pričetku 
postopka evidentiranje suše na območju  župan in občinska 
uslužbenka  Rosita Papinutti.  

V začetku avgusta je na pobudo Skupnosti občin Slovenje 
o pričetku postopka ocenjevanje škode  naslovila dopis na 
Upravo RS za zaščito in reševanje.  Na poziv URSZS o 
izdelavi predhodne ocene škode v tekoči kmetijski 
proizvodni zaradi posledic suše v letu 2012, je župan 
imenoval komisijo  za popis in ocenitev škode  v letu 2012.  
Komisija je skupaj z kmetijsko svetovalko Majo Klemen 
Cokan 27. 8. 2012 opravila terenski ogled prve ocene 
prizadetosti kmetijskih kultur na širšem območju Občine  
Vransko. Komisija si je  na terenu ogledala posledice 
sušnega obdobja in ugotovila sledeče: 

- stopnja poškodovanosti se razlikuje  glede na  
pedološko sestavo tal, lege kmetijskih zemljišč in 
nadmorske višine,  

- ocene so okvirne glede na čas ocenitve, potrebno 
bo še končna cenitev po spravilu pridelkov, 
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C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja 
socialno in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, 
DPM); 

C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti 
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko in  
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju 
sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja 
kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, 
Društvo slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov 
ipd.); 

C3 -organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije 
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z 
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave 
občanov; 

3. V letu 2013 bo Občina Vransko sofinancirala 
naslednje naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih 
društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na 
področju socialnega varstva; 

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 

- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 

- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in 
vzgoje, 

- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 

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

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s 
prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59 ali na internetni strani Občine 
Vransko,  www.vransko.si. 
 
b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju Občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2012, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2012, potrjeno na ustreznem organu društva; (v kolikor 
še ni potrjeno, potem za leto 2011) 
 

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2013; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke 
o številu članov društva, seznam članov z območja Občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 
 
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po 
posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

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

- popolna dokumentacija - pogoj; 

- sedež društva ali podružnice je na območju Občine 
Vransko oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da 
organizacija vključuje v program člane iz Občine Vransko;  

- vključenost članov iz Občine Vransko; 

- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, 
sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih 
področjih...). 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih 
dokumentov  
je do vključno ponedeljka, 26. 11. 2012, do 10. ure 
osebno ali priporočeno pošto, na naslov: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v 
zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za programe 
socialnega varstva in programe drugih društev 2013« z 
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno v sredo, dne 28. 11. 2012, v 
sejni sobi občine in ne bo javno. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
Strokovna komisija , ki jo za ta razpis imenuje župan, po 
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na 
razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s 
Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 
predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema dopolni.  
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s 
sklepom zavržejo.  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o 
izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v 
roku 45 dni  po datumu, ki je določen za predložitev vlog.  
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Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije  
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Jadranki Kramar, tel. 
03/703 28 15 ali jadranka.kramar@vransko.si 
 
Številka: 4302-03/2012-02  
Vransko, 30. 10. 2012                                     
 
Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

ZAPISNIKI 

5. Zapisnik 4. redne seje Odbora za kmetijstvo 

Z A P I S N I K 
4. redne seje Odbora za kmetijstvo z dne 1. 10. 2012 

Prisotni: Urankar Nataša, Sonja Cencelj, Štefan Jošt, Ivan 
Kokovnik, Anton Homšak, župan Franc Sušnik, Križnik 
Vojko LD Vransko, predstavnik LD Braslovče, Maja Klemen 
Cokan in Rosita Papinutti 

Dnevni red: 
 
1. Problematika  divjadi na Vranskem  - škode po divjih 
prašičih, jelenu, pojav medveda na Vranskem  
2. Problematika suše – pregled ocenitve prizadetosti 
posameznih kmet. kultur   
3. Pregled proračun Občine Vransko 
4. Hmeljarstvo – prošnja za sofinanciranje REMEDIA –
HOPSI 
5. Razno 

Ad 1) Predsednica odbora za kmetijstvo  Nataša  Urankar 
je  v uvodu izpostavila  izjemno velike škode po divjih 
prašičih in problematiko prijave ter ocenitve škode. 

Občina Vransko že vrsto let opozarja na velik obseg škod 
po divjem prašiču. V ta namen se redno udeležujemo 
obravnave letnih gojitvenih načrtov in vseskozi zahtevamo 
povečan obseg  odstrela  divjega prašiča, ki v naši kmetijski 
krajini povzroča škodo z nepopravljivimi posledicami. 
Obseg škod se iz leta v leto povišuje. Posebno 
problematične so ritine na travnikih in pašnikih ter izpad 
pridelave krme in paše. Zaradi spremljevalnih dejavnikov 
so posledice na travnikih in pašnikih dolgotrajne in 
praktično nepovratne. Razkorak med planiranim odstrelom 
in potrebnim odstrelom je vse večji in je posledica velikih 
razhajanj med dejansko povzročeno škodo in evidentirano 
škodo. Zaradi največkrat neprimernega odnosa 
predstavnikov upravljavca lovišča do lastnikov zemljišč kot 
prijaviteljev nastale škode in odnosa cenilcev pri 
ocenjevanju prijavljene škode se vse preveč lastnikov 
zemljišč ne odloča za prijavo nastale škode, zaradi česar 
se statistično kaže, da je škod manj, posledično tudi število 
divjih prašičev in se zaradi tega zmanjšujejo tudi letni plani 
odstrela divjega prašiča. 

Na temo škod, popisa, realizaciji odstrela so v razpravi 
sodelovali predsednik LD Vransko Križnik Vojko, 
predstavnik LD Braslovče, kmetijska svetovalka Maja 
Klemen Cokan, Ivan Kokovnik, Štefan Jošt, Sonja Cencelj,  
Nataša Urankar in  župan  Franc Sušnik. 

Predstavnika LD sta podala plan odstrela ter realiziran plan 
odstrela divjega prašiča v letu 2012. LD Vransko ima v 
planu 40 kom prašičev, odstreljenih je bilo 28 ter LD 
Braslovče ima v planu 83 prašičev, odstreljenih je bilo 41 
kom. Župan je citiral navedke iz Lovsko-upravljavskega 
načrta, da odstrel divjih prašičev na kmetijskih površinah ni 
omejen, ne glede na plan.  

Župan Franc Sušnik je predlagal članom odbora naslednje 
sklepe, da bi odpravili razkorak in zagotovili nemoteno in 
celovito ocenjevanje škod po divjem prašiču. Po sprejetju 
predlaganih sklepov  se bo Občina Vransko  aktivno 
vključila v evidentiranje in ocenjevanja škod na kmetijskih 
zemljiščih, ki nastajajo kot posledica delovanja divjih 
prašičev in druge lovne divjadi. V ta namen se predlaga: 

-   Strokovna sodelavka občinske uprave sprejema 
prijave nastale škode, le to na kraju samem evidentira 
in s pooblastilom lastnika zemljišča škodo tekoče javlja 
lovski družini, kot upravljavcu lovišča. 
-  Pooblaščeni predstavnik Občine Vransko sodeluje pri 
ocenjevanju nastale škode in pri sporazumevanju o 
povračilu le te. 
- V primeru nestrinjanja z ocenjeno škodo na prvi 
stopnji  s pooblastilom lastnika zemljišča vlaga pisno 
prijavo - škodo »Komisiji za določanje višine škode na 
kmetijskih in gozdnih kulturah«, ki je organizirana za 
posamezen LUO po Upravnih enotah.  
- V primeru nestrinjanja z oceno škode na  drugi stopnji 
v imenu  in s pooblastilom lastnika vloži tožbo na 
pristojno sodišče. 
-   Za stimulacijo odstrela  prašičev  se lovcu, ki je le 
tega uplenil izplača  50 € za vsakega odstreljenega 
prašiča nad planom odstrela  za tekoče leto.  
 

Člani odbora so se strinjali, da se predlagani sklepi 
posredujejo v potrditev Občinskemu svetu Občine 
Vransko. 

V razpravi  o prisotnosti rjavega medveda so sodelovali 
lovci in člani odbora.  Na območju občine se zadržuje več 
medvedov, na predlog občinske sveta in članov odbora za 
kmetijstva se pripravi dopis za pristojno ministrstvo. 

Ad 2) Na temo poletne suše poda informacijo od pričetku 
postopka evidentiranje suše na območju  župan in občinska 
uslužbenka  Rosita Papinutti.  

V začetku avgusta je na pobudo Skupnosti občin Slovenje 
o pričetku postopka ocenjevanje škode  naslovila dopis na 
Upravo RS za zaščito in reševanje.  Na poziv URSZS o 
izdelavi predhodne ocene škode v tekoči kmetijski 
proizvodni zaradi posledic suše v letu 2012, je župan 
imenoval komisijo  za popis in ocenitev škode  v letu 2012.  
Komisija je skupaj z kmetijsko svetovalko Majo Klemen 
Cokan 27. 8. 2012 opravila terenski ogled prve ocene 
prizadetosti kmetijskih kultur na širšem območju Občine  
Vransko. Komisija si je  na terenu ogledala posledice 
sušnega obdobja in ugotovila sledeče: 

- stopnja poškodovanosti se razlikuje  glede na  
pedološko sestavo tal, lege kmetijskih zemljišč in 
nadmorske višine,  

- ocene so okvirne glede na čas ocenitve, potrebno 
bo še končna cenitev po spravilu pridelkov, 
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C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja 
socialno in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, 
DPM); 

C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti 
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko in  
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju 
sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja 
kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, 
Društvo slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov 
ipd.); 

C3 -organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije 
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z 
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave 
občanov; 

3. V letu 2013 bo Občina Vransko sofinancirala 
naslednje naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih 
društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na 
področju socialnega varstva; 

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 

- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 

- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in 
vzgoje, 

- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 

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

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s 
prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59 ali na internetni strani Občine 
Vransko,  www.vransko.si. 
 
b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju Občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2012, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2012, potrjeno na ustreznem organu društva; (v kolikor 
še ni potrjeno, potem za leto 2011) 
 

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2013; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke 
o številu članov društva, seznam članov z območja Občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 
 
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po 
posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

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

- popolna dokumentacija - pogoj; 

- sedež društva ali podružnice je na območju Občine 
Vransko oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da 
organizacija vključuje v program člane iz Občine Vransko;  

- vključenost članov iz Občine Vransko; 

- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, 
sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih 
področjih...). 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih 
dokumentov  
je do vključno ponedeljka, 26. 11. 2012, do 10. ure 
osebno ali priporočeno pošto, na naslov: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v 
zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za programe 
socialnega varstva in programe drugih društev 2013« z 
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno v sredo, dne 28. 11. 2012, v 
sejni sobi občine in ne bo javno. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
Strokovna komisija , ki jo za ta razpis imenuje župan, po 
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na 
razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s 
Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 
predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema dopolni.  
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s 
sklepom zavržejo.  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o 
izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v 
roku 45 dni  po datumu, ki je določen za predložitev vlog.  



1414

Številka 24/2012 – 30. 10. 2012                                            URADNE OBJAVE Občine Vransko

 

6 | S t r a n  

 

Zap.št. Kultura Prizadetost 

1. 
Travniki – TDM 
hriboviti predel 70 % 

2. 
Travniki – TDM 
nižinski predel 50 % 

3. 
Koruza – hriboviti 
predel 50-60 % 

4. 
Koruza – nižinski 
predel 30-50 % 

5. Fižol 50 % 

6. Hmelj 50 % 

7. Buče  50 % 

 
 
Komisija  je z predhodno oceno škode po suše  uradno 
seznanila pristojno Upravo RS za zaščito in reševanje v 
Celju. Na podlagi pridobljenih telefonski informacij  iz 
URSZR,  je na ravni predhodne ocene škode po suši v 
kmetijstvu je bil presežen prag za škod  v celotni državi, v 
prihodnih dneh naj bi vlada o tej temi razpravljala in podala  
navodila  načinu popisa škode po suši.   Z vsemi navodili, ki 
ji bo pripravila URSZR o morebitni končni ocenitvi  škode 
bodo vsi oškodovanci v občini pravočasno informirani. 

Ad 3) Člani odbora  so naslovili vprašanje županu: Koliko 
bo zagotovljenega denarja za področje kmetijstva  v 
proračunu za leto 2013 in 2014, glede na to, da se že 
pripravlja osnutek proračuna za dvoletno obdobje? 

Župan poda informacijo, da še ne more podati končne 
številke, ker se na vladi  pripravljajo določeni ukrepi 
varčevanja oziroma zmanjšanje financiranja občin. V 
kolikor bodo dopuščale zmožnosti bodo vsekakor na 
področju kmetijstva planirana določena sredstva.  

Ad 4) Pod 4. točko dnevnega reda je občinska uslužbenka 
podala informacijo o prejeti vlogi  iz Hmeljarskega Inštituta  
Žalec o kandidiranju na evropski javni razpis sofinanciranje 
REMEDIA - HOPSI ( projekt sanacije ostankov PVC vrvice 
v hmeljiščih za območje Spodnje Savinjske doline).  Občina 
Vransko in Prebold še nista pristopili  k sofinanciranju 
predlaganega projekta, v primeru uspešnega razpis bo 
odbor za kmetijstvo  ponovno seznanjen in bo v vlogo 
ponovno obravnaval na eni od prihodih sej. 

Ad 5) Pod točko razno je Štefan Jošt postavil vprašanje: 
Kakšen bo nadaljnji postopek za širitev stavbnega 
zemljišča  za potrebe kmetijske dejavnosti na osnovi 
prejetega po  sklepu iz MKO. 

Župan je odgovoril, da je Občinski svet Občine Vransko na 
zadnji seji v skladu z v mesecu juliju spremenjeno 
zakonodajo že sprejel dva sklepa za razširitev področja 
stavbnih zemljišč, ki sta bila posredovana v potrditev na 
pristojno ministrstvo. V kolikor bosta sklepa potrjena bo to 
model za reševanje nujnih primerov in potreb. 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
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Zapisala 
Rosita Papinutti l. r. 
 
Predsednica Odbora za kmetijstvo 
Nataša Urankar l. r. 

OBVESTILA 

6. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v 
Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) 
 
Priključna moč - fiksni del 

Priključna moč toplotne 
postaje [kW] 

Cena za kW 
priključne moči 
letno, brez DDV 

[€/kW, letno] 

Cena za kW 
priključne moči letno, 
z DDV [€/kW, letno] 

1 kW - 30 kW 10,43 12,52 

31 kW - 100 kW  10,02 12,02 

101 kW - 300 kW 9,60 11,52 

nad 301 kW 8,76 10,51 

 
Obračun po toplotnem števcu - variabilni del 

Raba energije 
[kWh/leto] 

Cena energije v 
kWh brez DDV 

[€/kWh] 

Cena energije v kWh z 
DDV [€/kWh] 

1 - 50.000 0,0551 0,0661 

50.001 - 250.000 0,0544 0,0653 

250.001 - 400.000 0,0521 0,0625 

nad 400.001 0,0515 0,0617 

 
Števnina  

Postaje [kW] 

Števnina na 
toplotno postajo 

brez DDV 
[€/toplotno postajo, 

letno] 

Števnina na toplotno 
postajo z DDV [€/toplotno 

postajo, letno] 

1 kW - 100 kW 55,08 66,10 

101 kW - 300 kW 57,17 68,60 

301 kW - 600 kW 66,77 80,12 

 

 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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ZKTŠ - ŠPORT

ZKTŠ Vransko tudi v letošnjem letu organizira 
smučarski sejem smučarske opreme v prostorih 

Športne dvorane Vransko. 

Sejem bo odprt v soboto, 10. 11. 2012, od 12.00 
do 18.00 ure in v nedeljo, 11. 11. 2012, od 8.00 

do 13.00 ure. 

Sejem je namenjen vsem tistim, ki bi radi pro-
dali rabljeno smučarsko opremo, in tistim, ki bi 
radi smučarsko opremo ugodneje kupili . Poleg 

rabljene smučarske opreme bomo imeli na sejmu 
tudi bogato ponudbo nove smučarske in športne 

opreme. 

Blago bomo prejemali v prodajo v času odprtja 
sejma, izdaja blaga pa bo potekala takoj po 

zaprtju sejma v nedeljo, 11. 11. 2012, od 13.00 do 
14.00 ure. Neprodano in v roku neprevzeto blago 

bo zavrženo.

  INFORMAcIje: 
zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, 

03 703 12 10

SejeM RABLjeNe IN NOVe SMuČARSKe 
OpReMe V špORTNI dVORANI VRANSKO
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Zap.št. Kultura Prizadetost 

1. 
Travniki – TDM 
hriboviti predel 70 % 

2. 
Travniki – TDM 
nižinski predel 50 % 

3. 
Koruza – hriboviti 
predel 50-60 % 

4. 
Koruza – nižinski 
predel 30-50 % 

5. Fižol 50 % 

6. Hmelj 50 % 

7. Buče  50 % 

 
 
Komisija  je z predhodno oceno škode po suše  uradno 
seznanila pristojno Upravo RS za zaščito in reševanje v 
Celju. Na podlagi pridobljenih telefonski informacij  iz 
URSZR,  je na ravni predhodne ocene škode po suši v 
kmetijstvu je bil presežen prag za škod  v celotni državi, v 
prihodnih dneh naj bi vlada o tej temi razpravljala in podala  
navodila  načinu popisa škode po suši.   Z vsemi navodili, ki 
ji bo pripravila URSZR o morebitni končni ocenitvi  škode 
bodo vsi oškodovanci v občini pravočasno informirani. 

Ad 3) Člani odbora  so naslovili vprašanje županu: Koliko 
bo zagotovljenega denarja za področje kmetijstva  v 
proračunu za leto 2013 in 2014, glede na to, da se že 
pripravlja osnutek proračuna za dvoletno obdobje? 

Župan poda informacijo, da še ne more podati končne 
številke, ker se na vladi  pripravljajo določeni ukrepi 
varčevanja oziroma zmanjšanje financiranja občin. V 
kolikor bodo dopuščale zmožnosti bodo vsekakor na 
področju kmetijstva planirana določena sredstva.  

Ad 4) Pod 4. točko dnevnega reda je občinska uslužbenka 
podala informacijo o prejeti vlogi  iz Hmeljarskega Inštituta  
Žalec o kandidiranju na evropski javni razpis sofinanciranje 
REMEDIA - HOPSI ( projekt sanacije ostankov PVC vrvice 
v hmeljiščih za območje Spodnje Savinjske doline).  Občina 
Vransko in Prebold še nista pristopili  k sofinanciranju 
predlaganega projekta, v primeru uspešnega razpis bo 
odbor za kmetijstvo  ponovno seznanjen in bo v vlogo 
ponovno obravnaval na eni od prihodih sej. 

Ad 5) Pod točko razno je Štefan Jošt postavil vprašanje: 
Kakšen bo nadaljnji postopek za širitev stavbnega 
zemljišča  za potrebe kmetijske dejavnosti na osnovi 
prejetega po  sklepu iz MKO. 

Župan je odgovoril, da je Občinski svet Občine Vransko na 
zadnji seji v skladu z v mesecu juliju spremenjeno 
zakonodajo že sprejel dva sklepa za razširitev področja 
stavbnih zemljišč, ki sta bila posredovana v potrditev na 
pristojno ministrstvo. V kolikor bosta sklepa potrjena bo to 
model za reševanje nujnih primerov in potreb. 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
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Zapisala 
Rosita Papinutti l. r. 
 
Predsednica Odbora za kmetijstvo 
Nataša Urankar l. r. 

OBVESTILA 

6. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v 
Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) 
 
Priključna moč - fiksni del 

Priključna moč toplotne 
postaje [kW] 

Cena za kW 
priključne moči 
letno, brez DDV 

[€/kW, letno] 

Cena za kW 
priključne moči letno, 
z DDV [€/kW, letno] 

1 kW - 30 kW 10,43 12,52 

31 kW - 100 kW  10,02 12,02 

101 kW - 300 kW 9,60 11,52 

nad 301 kW 8,76 10,51 

 
Obračun po toplotnem števcu - variabilni del 

Raba energije 
[kWh/leto] 

Cena energije v 
kWh brez DDV 

[€/kWh] 

Cena energije v kWh z 
DDV [€/kWh] 

1 - 50.000 0,0551 0,0661 

50.001 - 250.000 0,0544 0,0653 

250.001 - 400.000 0,0521 0,0625 

nad 400.001 0,0515 0,0617 

 
Števnina  

Postaje [kW] 

Števnina na 
toplotno postajo 

brez DDV 
[€/toplotno postajo, 

letno] 

Števnina na toplotno 
postajo z DDV [€/toplotno 

postajo, letno] 

1 kW - 100 kW 55,08 66,10 

101 kW - 300 kW 57,17 68,60 

301 kW - 600 kW 66,77 80,12 

 

 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

ROjSTNI dNeVI V špORTNI dVORANI VRANSKO

Otroci pričakujejo, da bo vsak 
rojstni dan nekaj posebnega, 
da bosta mamica in očka 
vsako leto pripravila nekaj 
novega in da bo zabava še 
boljša kot tista lanska. 

Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč. Da priskočimo, 
in to s »športno zabavo« za rojstni dan. 

cenik:  do 5 otrok: 60,00 evrov 
 od 6 do 10 otrok: 84,00 evrov 
 od 11 do 15 otrok: 108,00 evrov 

Informacije: 
Zavod, za kulturo, trurizem in šport Vransko, 03 703 12 10. 

pROSTI TeRMINI V špORTNI dVORANI VRANSKO
PONEDELJEK 
1/3 dvorane od 20.30 do 22.00 ure 
plesna dvorana od 16.00 do 22.00 ure 
TOREK 
2 X 1/3 dvorane od 20.00 do 22.00 ure 
SREDA 
plesna dvorana od 16.00 do 22.00 ure 
ČETRTEK 
2 X 1/3 dvorane od 20.00 do 22.00 ure
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NAjMLAjšI SO dOKAzALI, dA zMORejO
Otroci Vrtca Vransko so sodelovali na teku »Od pekarne do kavarne«, ki ga je v petek, 21.  9.  2012, v okviru evropskega dneva 
brez avtomobila organizirala Osnovna šola Vransko - Tabor. Na ta dan so otroci s starši in zaposleni vrtca prišli v vrtec peš, s 
kolesom oziroma z rolerji. 
Tek sta odprla podžupan Občine Vransko Aleksander Reberšek in občinska svetnica Nataša Juhart, nato pa so tekli učenci od 
1. do 9. razreda. 
Tekli so tudi otroci vrtca, ki so sicer po nekaj nesrečnih padcih vsi osvojili cilj in bili deležni velikega aplavza. Tako so dokazali, 
da tudi oni zmorejo preteči razdaljo »od pekarne do kavarne«. 
Poglejte si nekaj utrinkov …

KOSTANjeV pIKNIK V dOMu STARejšIh 
OBČANOV VRANSKO

V sredo, 10. 10. 
2012, so učenci 
krožka prosto-
voljno delo varo-
vancem doma 
starejših občanov 
pripravili kostan-
jev piknik.
Že tretje leto   so se 

učenci krožka v sodelovanju z Zavodom Sv. Rafaela družili z 
varovanci in jim popestrili popoldne. V sodelovanju z delov-
no terapevtko, gospo Sašo Svetec, jim je uspelo v dvournem 
druženju pričarati nasmehe  na obraze  in  orositi oči marsi-
katerega starejšega občana.
 Učenci so pridno nabirali kostanj, pekli pecivo in vse prinašali 
v šolo. Pred piknikom so pripravili pecivo in prostor ter vse 
potrebno za izvedbo srečanja. Nekaj minut pred pričetkom 
so prostovoljčki odšli po sobah in varovance doma še osebno 
povabili na piknik. 
Druženje se je pričelo ob 14. uri s kratkim nastopom, ki so 
ga učenci pripravili sami. Poskrbeli so za glasbene in plesne 
točke, recitirali pesmice, pozabili pa niso niti na skeč, ki je 

varovance dodobra nasmejal. Skupaj s starejšimi občani so 
zapeli nekaj ljudskih pesmi. 
Po končanem programu je sledil težko pričakovani kostanj. 
Ponudili so ga kuhanega in pečenega, za kar so poskrbeli 
hišnik in kuharice zavoda. Učenci so starejšim pomagali pri 
luščenju in lupljenju kostanja ter poskrbeli, da so se poslad-
kali s sladkimi dobrotami in da niso ostali žejni. Ga. Saša je 
poskrbela še za mošt, s čimer je bil kostanjev piknik res po-
poln. Ta čas so učenci namenili tudi spoznavanju, klepetanju 
in sproščenemu druženju z varovanci doma. 
Čas je hitro minil in ob 16. uri so z druženjem počasi 
zaključevali. Občutki in vtisi udeležencev piknika in tudi 
naših prostovoljčkov so bili pozitivni. Varovanci so se jim 
lepo zahvalili za vse, kar so pripravili, in naročili, naj jih še 
obiščejo. Naši prostovoljci so soglasno obljubili, da naslednje 
leto kostanjev piknik ponovimo . 
Za pomoč pri izvedbi kostanjevega piknika se zahvaljujemo 
vsem zaposlenim Zavoda Sv. Rafaela, še posebej pa gospe 
Saši Svetec, gospem kuharicam in gospodu hišniku. Za pod-
poro se zahvaljujemo tudi Osnovni šoli Vransko - Tabor in 
staršem naših prostovoljcev, ki nas podpirajo pri vseh naših 
aktivnostih. 

Tina Golob in Sanja Marn 

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR
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VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

jAz pA pOjdeM NA dOLeNjSKO ...
Prvi torek v oktobru, v tednu otroka, smo se učenci 7. a, b 
in c-razreda OŠ Vransko - Tabor odpravili na ekskurzijo 
na Dolenjsko.
Najprej smo se ustavili v Slivni, natančneje v GEOSS-
u, geometričnem središču Slovenije, kjer smo videli tri 
spomenike. Na prvem je bil grb slovenske zastave, drugi 
spomenik je bil označevalnik smeri neba, tretji pa je na 
sebi nosil bronasto sliko konja in njegovega jahača. 
Nato smo se peljali mimo Vač, ki so znane predvsem kot 
najdišče vaške situle, ki jo danes hrani Narodni muzej 
Slovenije.
Naslednja postaja naše ekskurzije je bil grad Bogenšperk. 
Sprejela nas je vodička, ki nas je najprej peljala v poročno 
dvorano, kjer je bila nekoč Valvasorjeva knjižnica. Nato 
smo šli po različnih sobanah, kjer so bile  zanimive stvari, 
kot na primer narodne noše, pripomočki za čarovniške 
napoje oziroma vraževerje, Valvasorjeva razlaga o načinu 
delovanja presihajočega Cerkniškega jezera in »preša« za 
tiskanje. Valvasorjeva najbolj znana knjiga, Slava Vojvo-
dine Kranjske, je v originalu shranjena prav v tem gradu. 

Med ogledom smo se veliko naučili in pridno reševali 
učne liste.
Ustavili smo se še na Muljavi, pri Jurčičevi domačiji. 
Najprej smo si z velikim zanimanjem ogledali film, ki je 
govoril o zgodovini domačije in o samem pisatelju. Nato 
smo šli do koče z dvema sobama, v kateri je nekoč živel 
Krjavelj, junak iz Jurčičevega romana Deseti brat. Prva 
soba je bila hkrati dnevna soba in kuhinja, druga soba je 
predstavljala spalnico v tistih časih. Nato smo pokukali 
še v takratni hlev, ki je bil posvečen dedu. V njem so bile 
različne razstave. Videli smo tudi Jurčičevo domačijo ozi-
roma njeno spalnico, kuhinjo, dnevno sobo in shrambo.
V načrtu smo imeli še ogled izvira reke Krke in Krško 
jamo. Ker je izredno močno deževalo, mi pa smo bili brez 
dežnikov in neprimerno oblečeni ter obuti, smo se od-
pravili proti domu. Ustavili smo se še v McDonald’su, da 
domov ne bi prišli preveč lačni.

Eva Homšak Godler, Erika Orehovec
7. a-razred OŠ Vransko - Tabor

LuTKOVNO gLedALIšČe 
KuLTuRNI dAN NA Oš VRANSKO - TABOR

V sklopu tedna 
otroka smo ime-
li v četrtek, 4. 
oktobra 2012, 
na Osnovni šoli 
Vransko - Ta-
bor prvi kulturni 
dan. Odšli smo 
v pravo lutko-
vno gledališče v 
Ljubljano. Že 
vožnja z avto-
busom je bila za 
marsikoga pravo 
doživetje. Prav 
tako navdušujoča 
je bila predsta-
va z naslovom 
»Makalonca«, ki 
smo si jo ogle-
dali. Po predstavi 

smo se sprehodili po glavnem mestu Slovenije – Ljublja-
ni. Najprej nas je pot vodila do glavne tržnice, kjer smo 
na enem mestu videli, vonjali in tipali darove narave. 
Sledil je ogled Zmajskega mostu, Mesarskega mostu in 
Čevljarskega mostu. Tu smo osvežili spomine o tem, da 
so na tem mestu snemali film Sreča na vrvici. Na njem 

je bila tudi razstava palčkov, ladjica, ki se je peljala pod 
mostom, panam je obudila spomine na poletje. Zapeli 
smo še pesmico »Čez Šuštarski most« in se sprehodili 
po Mestnem trgu ter Starem trgu, kot pravi pesem. Na 
Tromostovju z veličastnim kipom Franceta Prešerna smo 
našli okno, kjer je upodobljena Prešernova velika ljubezen 
Julija. Z zanimanjem smo si ogledali ljubljansko mestno 
hišo in veličastni grad, ki se vzpenja nad Ljubljano.Čas 
je kar prehitro minil in vrniti smo se morali domov. A v 
ljubljansko lutkovno gledališče bomo zagotovo še odšli.

Breda Čvan
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

deLA NA KOČI NIKOLI Ne zMANjKA

Člani Planinskega društva Vransko v zadnjem času 
posvečajo več pozornosti okolici planinske koče na 
Čreti. V lanskem letu so bili pred kočo položeni tlakovci, 
letošnje poletje pa so markacisti Ivan, Janez in Jožef okoli 
tlakovcev postavili še leseno ograjo, ki se lepo vklaplja v 
okolico in hkrati skrbi za varnost planincev. 

M. Remic

MARTINOVANje 2012
Društvo upokojencev Vransko vabi vse upokojenke in upokojence 

na veselo MARTINOVANje, 
ki bo v soboto, 10. novembra 2012, ob 17. uri v gostišču Slovan. 

Udeležba na martinovanjih je bila vsako leto izredno dobra, saj v zgornji dvorani 
gostišča Slovan skoraj vedno zmanjka prostora. Zato smo prepričani, da bo tudi 

letos tako. 
Na letošnjem martinovanju bo za glasbo in smeh poskrbel KRIŽNIKOV JOŽE s svojimi muzikanti. Čaka vas veselo 

presenečanje. Seveda ne bo manjkal krst mošta v vino. 
Cena: 16 evrov/osebo ( aperativ, večerja, glasba, zabavni program) 

prijave na tel: 03 5725 227 ali 031 494 833 (Valči zupan).

peTI LeTNI KONceRT FOLKLORNegA dRušTVA 
VRANSKO

Folklorno društvo Vransko je že peto leto zapovrstjo 
prvo soboto v oktobru organiziralo svoj letni koncert. 
Starejša in mlajša folklorna skupina Vransko sta obisko-
valce razveselili z zanimivim programom na temo 
trgatve. 
Za popestritev programa so medse povabili Oktet sv. 
Mihaela, Folklorno skupino Ponikva ter Jerneja Zupana. 
Vsem obiskovalcem, ki ste si ogledali koncert in s tem 
izkazali podporo delovanju društva, se iskreno zahvalju-
jemo. 
  En hribček bom kupil, bom trte sadil, 
  projat’lje povabil, še sam ga bom pil. 
  Sladko vince piti, to me veseli, 
  dobre volje biti svoje žive dni, 
  svoje žive dni, brez vseh skrbi, 
  to me srčno veseli. 
  Svoje žive dni, brez vseh skrbi, 
  to me srčno veseli. 

Folklorno društvo Vransko

šOLA špORTNegA pLezANjA
Športnoplezalni odsek Vransko, ki deluje v okviru

Planinskega društva Vransko, vabi v šolo športnega 
plezanja. 
Vabljeni.
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uRejeNO OdVOdNjAVANje 
NA ceSTI BROde - TešOVA

Javna pot št. 992601 Brode - Tešova je ponovno odprta 
za promet, potem ko je bila nekaj časa zaprta zaradi 
poškodovanega vozišča. 
Potem ko je občina pridobila soglasje lastnikov zemljišč, 
je pristopila k ureditvi odvodnjavanja in sanaciji močno 
poškodovane ceste. Ta je sedaj zopet prevozna in na voljo 
uporabnikom, urejeno odvodnjavanje pa zagotavlja, da 
bo tako tudi po prvem obilnejšem deževju.

LASTOVKe SO NAzNANILe KONec pOLeTjA
Da gre poletje počasi res h koncu, so nam pred časom 
naznanile lastovke, ki so se iz naših krajev poslovile s 
predhodnim množičnim obiskom zvonika farne cerkve. 
Upamo, da se bodo v enakem številu kmalu spet vrnile. 

Marjana Jerman

NE SPREGLEJtE

pgd VRANSKO OBVešČA
Če je do požara že prišlo in niste v nevarnosti, požar poskušajte omejiti in pogasiti sami s priročnimi 
gasilnimi sredstvi ali z ustreznim gasilnikom. Če požara ne morete pogasiti, se umaknite na varno ter 
pokličite 112. 
Ob klicu na 112 povejte:                                        
– kdo kliče,        – kaj se je zgodilo, 
– kje se je zgodilo,       – kdaj se je zgodilo, 
– koliko je ponesrečencev,      – kakšne so poškodbe, 
– kakšne so okoliščine na kraju nesreče,     – kakšna pomoč je potrebna. 
Številko 112 lahko pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali 
policijo. Številko 112 lahko brezplačno kličete s stacionarnega ali mobilnega telefona (tudi če je račun prazen) v vseh 
državah EU. Ne kličite po nepotrebnem na telefonsko številko za klic v sili 112, saj boste s tem dodatno obremenili 
telefonska omrežja in operaterje. Ob močnejšem potresu bodo telefonski sistemi lahko preobremenjeni in morda ne 
bodo delovali. 

Na pomoč! GPO VRANSKO

SpRehAjANje hIšNIh LjuBLjeNČKOV
Vse imetnike psov prosimo, da med sprehajanjem svo-
jih hišnih ljubljenčkov v strnjenih naseljih pospravijo 
njihove iztrebke.

OVIRAN pROMeT NA LOKALNI ceSTI 
VRANSKO - pRApReČe

Vse uporabnike lokalne ceste št. 490111 Vransko - 
Prapreče obveščamo, da bo promet zaradi vzdrževalnih 
del do nadaljnjega oviran. 
Hvala za razumevanje. 
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FIzIOTeRApIjA V zAVOdu SV. RAFAeLA VRANSKO
Zavod sv. Rafaela ima fizioterapevtsko službo organizirano v okviru zdravstveno negovalne službe, ki predstavlja 
sestavni del zdravstvene dejavnosti. Program fizioterapije je prilagojen potrebam starejše populacije in deluje po na-
vodilih domskega zdravnika. 
Vsakega novosprejetega stanovalca najprej pregleda zdravnik. Fizioterapevt pa z različnimi pristopi in tehnikami 
samostojno načrtuje in izvaja predpisani program ter poskrbi, da se posameznika po potrebi opremi z ustreznim or-
topedskim pripomočkom, ki je v lasti doma. Prav tako je naloga fizioterapevta, da stanovalca nauči pravilne in varne 
uporabe pripomočkov (vozički, hodulje, bergle, sprehajalne palice). V kolikor oceni, da bi bilo zaradi napačne upo-
rabe tveganje za padec previsoko, predlaga zamenjavo pripomočka z ustreznejšim. 
Cilji fizioterapije so zastavljeni v smeri: 
•	 lajšanja bolečin 
•	 preprečevanja kontraktur (omejene gibljivosti sklepov) 
•	 skrbi za pravilne položaje v postelji, zlasti pri nepomičnih stanovalcih 
•	 vzdrževanje in izboljšanje mišične moči 
•	 ponovnega učenja funkcionalnega gibanja 
•	 ohranjanje sklepne in splošne gibljivosti ter izboljšanje že okrnjene gibljivosti 
•	 preprečevanja mišičnega ravnovesja, ki vodi v skrajšave in deformacije 
•	 ohranjanje primerne telesne vzdržljivosti 
•	 ohranjanje kakovosti življenja 

Na splošno je fizioterapija v Domu razdeljena na skupinsko in individualno obravnavo, v okviru tega pa še na 
vzdrževalni in rehabilitacijski program, ki se nanašata na pogostnost obravnave posameznikov. 
Med možnimi nezgodami, ki starejšega človeka najbolj ogrožajo, so padci, saj se njihova pogostnost po 65. letu močno 
poveča. Padci in njihove posledice močno poslabšajo kakovost posameznikovega življenja, lahko pa se končajo tudi 
usodno. 
Rehabilitacija vključuje program fizioterapije, ki zajema vsa akutna stanja, ki zahtevajo redno - vsakodnevno obrav-
navo. 
Rehabilitacijski pristop je namenjen v ožjem smislu vsem travmatološkim, ortopedskim in nevrološkim bolnikom, 
vključuje pa tudi druge bolnike, ki jim lahko z različnimi terapevtskimi tehnikami pomagamo k hitrejšemu okrevanju. 
V ta program so pogosto vključeni tudi novosprejeti stanovalci, ki potrebujejo rehabilitacijo, ki bi jo sicer morali izva-
jati v pristojnem zdravstvenem domu. 
V primeru dolgotrajnih bolezni, daljših fazah ležanja zaradi pljučnice, poškodbe, nevrološkega obolenja ali splošne 
fizične oslabelosti, se zgodi, da respiratorni sistem zaradi preobremenjenosti ni sposoben učinkovito opravljati svoje 
funkcije. V tem primeru stanovalci potrebujejo respiratorno fizioterapijo. 
Pri internističnih bolnikih, pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu, s srčnim popuščanjem ali z vstavljenim 
srčnim vspodbujevalcem je program terapije zelo prilagojen. 
Pomembna naloga fizioterapevta v Domu pa je tudi poučevanje in svetovanje stanovalcem in njihovim svojcem. 
Delo z ljudmi zahteva nenehno strokovno izpopolnjevanje in pridobivanje novih znanj tudi s področja komunikacije. 
Za zdravstvene delavce je spretnost komuniciranja še posebej pomembna, a ne samo v stiku z bolniki in varovanci, 
temveč tudi v stikih s sodelavci. Učinkovita, uspešna komunikacija je pogoj za kvaliteten pristop k izvajanju stroko-
vnega dela in ključ za vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov v okolju, kjer prebiva stanovalec. 
Pomembno je poudariti, da poteka v Zavodu sv. Rafaela organizacija strokovnega dela in sodelovanje med vsemi člani 
zdravstvenega tima zelo dobro. 

Pa še misel: 
Nasmeh nič ne stane, 
vendar deluje čudežno. 
Obogati tistega, komur je namenjen, 
in ne osiromaši tistega, ki ga pokloni. 
Ni ga moč kupiti, izprositi, izposoditi ali ukrasti, 
ker ima vrednoto samo, 
kadar se ga podarja. 
(Carnegie)
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pOzIV zAVOdA zA gOzdOVe SLOVeNIje
upRAVLjALceM LOVIšČ

Glede na vse bolj perečo problematiko škode, ki jo povzročajo divji prašiči na kmetijskih 
zemljiščih, javnost seznanjamo s pozivom Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote 
Nazarje. Poziv je namenjen upravljalcem lovišč za sprejem ukrepov glede zmanjšanja 
škode. Poziv objavljamo v celoti.

NE SPREGLEJtE
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šKOdA pO SušI
Občina Vransko ni bila uvrščena v nabor 122 občin, ki so prejele Sklep o ocenjevanju 
škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012. 
Na zahtevo župana je Uprava RS za zaščito in reševanje Občini Vransko o razlogih za 
neuvrstitev posredovala posebno pojasnilo, v katerem pojasnjuje, da je k ocenjevanju 
škode zaradi posledic suše 2012 v tekoči kmetijski proizvodnji pozvala vse občine, ki 
so imele 100 mm primanjkljaja površinske vodne bilance.
Podlaga in merilo za nabor izbranih občin je bila meteorološka analiza površinske 
vodne bilance tal oziroma moči poletne kmetijske suše 2012. Analizo je izvedla 

Agencija RS za okolje na podlagi meritev v svoji meteorološki merilni mreži. Izbrano obdobje (20. 6.–20. 8.) odraža kritično 
obdobje razvoja večine zaradi suše poškodovanih kmetijskih rastlin. Z metodami za prostorsko interpolacijo je bilo mogoče 
iz meritev pripraviti padavinsko karto in karto maksimalne stopnje izhlapevanja. Razlika med količino padavin in stopnjo 
izhlapevanja predstavlja primanjkljaj površinske vodne bilance in je povezana s sušnim stresom.
 Oblikovanih je bilo več meril za določanje stopnje sušnega stresa, in sicer glede na primanjkljaj v vodni bilanci in glede na 
vrsto tal. Za najsplošnejše oziroma najbolj mejno merilo je bila izbrana vrednost 100 mm primanjkljaja površinske vodne 
bilance.
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BRezpLAČNe INšTRuKcIje (pOMOČ pRI uČeNju IN dOMAČIh NALOgAh)
zA dIjAKe Iz OBČINe VRANSKO

Spoštovani!
Izobrazba je danes nadvse pomembna. Od nje je odvisno naše življenje, naša prihodnost. Znanje je namreč tista stvar, 
ki je porok za prihodnost. 
Prav zaradi tega, ker se zavedam pomena izobrazbe, ponujam vsem dijakom iz Občine Vransko brezplačne inštrukcije. 
S 1. aprilom 2012 sem bil imenovan za podžupana Občine Vransko. Župan Občine Vransko je z mojim imenovanjem 
zapolnil tudi vrzel pri delu z mladimi. 
Predvsem želim pomagati mladim in jim na splošno ponuditi kakovostno preživljanje vsakdana. Ker veliko raje de-
lam, kot pa govorim, sem se odločil, da del svoje sejnine ponudim za brezplačne inštrukcije za vse dijake iz Občine 
Vransko. 
Inštrukcije bodo potekale enkrat tedensko, in sicer ob petkih, od 16.00 do 17.30 ure v prostorih Energetike Vransko. 
Za začetek so izbrani predmeti matematika, angleščina in nemščina. Ostale predmete bomo dodajali po potrebi, glede 
na povpraševanje in želje posameznikov. 
Za vse dodatne informacije in prijave, ki pa niso obvezujoče, sem vam na voljo na telefonski številki 040 33 99 77 ali 
po elektronski pošti alex@sedmica.si.  
V sodelovanju z »LanA« - prevajanje in izobraževanje in Energetika Vransko.  
Aleksander Reberšek

KOMeMORAcIjA 
OB dNeVu SpOMINA NA MRTVe

Občina Vransko vabi 
ob dnevu spomina na mrtve

na komemoracijo 
pri spomeniku padlih borcev na gorici 

v sredo, 31. 10. 2012, ob 11. uri.

cepLjeNje LISIc pROTI STeKLINI
Veterinarska uprava RS je 29. septembra 2012 pričela z izvajanjem jesenske akcije cepljenja 
lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2012.
Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere 
vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami name-
ravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter tako preprečiti širjenje 
bolezni.

Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, z višine 300 m. Uporabljena bodo naslednja 
letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča 
Lesce, Celje in Slovenj Gradec.
pOMeMBNO
•	 Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke.
•	 Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.
•	 Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik 

z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto. Telefonske 
številke z naslovi antirabičnih ambulant so priložene.

•	 Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite najbližjo antirabično ambulanto.
•	 Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih.
•	 Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi.
Ker so vabe namenjene divjim živalim, prosimo lastnike psov, da vodijo svoje ljubljenčke na sprehode privezane.
Več o sami akciji cepljenja lisic proti steklini in o bolezni najdete na spletni strani Veterinarske uprave RS www.vurs.si
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NE SPREGLEJtE

OBČINA VRANSKO pRejeLA pOSeBNO NAgRAdO 
KOMISIje zA pRIMeRe dOBRIh pRAKS 

V eNeRgeTSKI uČINKOVITOSTI
Natečaj En.občina 012 je namenjen občinam, ki se zavedajo 
energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost 
za izboljšanje energetskega stanja v lokalni skupnosti, manjše 
stroške za energente in izpolnjevanje evropskih in slovenskih 
energetskih in okoljskih obvez, nove poslovne priložnosti, ki 
jih prinašata učinkovita raba energije in uvajanje obnovljivih 
virov energije, hkrati pa tudi izboljšanje življenjskega stan-
darda občanov in prispevek k varovanju okolja.
Tretje leto zapored je natečaj organizirala revija Energe-
tika.NET.  Letos so energetsko najbolj učinkovite občine v 
Sloveniji v kategoriji malih, srednje velikih in mestnih občin 
razglasili v Avditoriju Portorož, kraju lanskoletne zmagoval-
ke natečaja, občine Piran. 
Letošnja absolutna zmagovalka je občina Šentrupert, ki si 
je naziv prislužila z inovativnimi in ambicioznimi načrti ter 
aktivnostmi, ki v razvoj občine odlično vključujejo kulturno 
dediščino, predvsem pa celostno pristopajo k trajnostnemu 
razvoju. Poleg občine Šentrupert, ki je zmagala tudi v ka-
tegoriji malih občin do 5.000 prebivalcev, je bila zmagovalka 
v kategoriji srednje velikih občin primorska občina Tolmin, 
medtem ko je zmaga v kategoriji mestnih občin pripadla 
Mestni občini Kranj. Občina Vransko pa je prejela poseb-
no nagrado komisije za primere dobrih praks v energetski 
učinkovitosti, ki jih izvaja s pomočjo lokalnega podjetja En-
ergetika Vransko d.o.o.

.................................................................
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KO SpRegOVORI SRce, 
zMORe gLAVA, zMORejO ROKe

Četrtek, 11. oktober 2012, je bil poseben dan za stanovalce  
Našega doma Vransko, Doma Nine Pokorn Grmovje in 
Doma upokojencev Polzela. Zbrali so se v Medobčinski 
splošni knjižnici Žalec, kjer jih je pozdravila direktorica 
knjižnice Jolanda Železnik, s prisrčnim programom pa 
so jih razveselili otroci Vrtca Žalec z vzgojiteljico Bredo 
Vizovišek in učenca Glasbene šole Risto Savin Žalec Urška 
Gubenšek in Jure Jordan Kozjek. Pozdravil jih je župan 
Občine Žalec Janko Kos, ki jih je posebej počastil s svojim 
obiskom. Na srečanju so se zahvalili bralkam v omenjenih 
domovih -  Anki Krčmar, Darji Baloh in Valeriji Jerman, 
ki jih enkrat mesečno razveseljujejo s svojo prisotnostjo. 
Po programu je sledila pogostitev, za katero je poskrbela 
zeliščarica Fanika Burjan. 

cIpeR, cOpeR, BLISK IN gROM ...
V torek, 16. oktobra, se je v knjižnici na pravljični uri zo-
pet zbralo veliko malih junakov, ki jih tudi čarovnice ne 
prestrašijo. Prisluhnili so pravljici o coprnički Marički, 
večni čarovnici, in coprnici Mici, ki je bila bolj sodobna, 
saj je za svoje coprnije zahtevala denar. Coprnico Mico so 
kmalu spregledali tudi vaščani in jo odgnali. Spoznali so, 
da je njihova coprnička Marička najboljša čarovnica daleč 
naokrog. 
Da coprnička Marička ne bo več sama letala na čarovniški 
metli, smo ji za družbo izdelali veliko črnih netopirjev in 
belih duhcev.

pRIRedITVe V NOVeMBRu:
•	 torek,	6.	november	2012,	ob	11.	uri:	Literarno druženje v Našem domu
•	 petek,	16.	november	2012,	ob	18.	uri:	japonska in Koreja od blizu, potopisno predavanje Reiko Kitič iz Japon- 
 ske in Wan – Hee Cho Irgl iz Koreje ter predstavitev avtobiografije živim za svetovni mir Sun Myung Moona
•	 20.	november	2012:	začetek	bralne	značke	za	odrasle	Savinjčani beremo
•	 torek,	20.	november	2012,	ob	18.	uri:	pravljična ura s poustvarjanjem 

Poleg nakupa knjižnih novitet smo knjižnično zbirko v naši knjižnici obogatili tudi z nakupom petih izdaj Schwentnerjeve 
založbe, zbirko serijskih publikacij, ki si jih lahko za teden dni izposodite tudi na dom (razen zadnje izdaje) pa smo obogatili 
z revijami za odrasle Moj malček, Radar, Karma plus revijo Winx club za otroke.                       
VABLjeNI, dA NAS OBIšČeTe!

NOVO V KNjIžNIcI!

uTRINKI z NAšIh pRIRedITeV
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NAPOVEDNIk

VABILO
Literarno društvo LIvRA

vabi v 
ČITALNIcO

na druženje ob knjigi in pogovore
o prebranem. 

Prvo srečanje bo 
v sredo, 7. novembra, ob 19. uri 

v sejni sobi v Kulturnem domu Vransko.

vabi na
ČAROVNIšKO SReČANje

v sredo, 31. oktobra, ob 17. uri
na travniku ob jezu v Brodeh 1. 

V primeru slabega vremena
srečanje odpade.

VABILO
Literarno društvo LIvRA




