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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
Vransko, 31. marec 2020                                          Številka 93/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. ODREDBA o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih 
sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 
130 C, dvorane v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi 
uradnih ur Občine Vransko  

2. ODREDBA o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

3. ODREDBA o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 
površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni 
lasti na območju občine Vransko 

4. ODREDBA o začasni prekinitvi intervencij prvih 
posredovalcev na območju občine Vransko 

5. ODREDBA o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na 
območju občine Vransko 

6. ODREDBA hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 
hmeljarstvu 

 

A K T I 

1. Odredba o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih 
sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 
130 C, dvorane v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi 
uradnih ur Občine Vransko 

O D R E D B A 

Štaba Civilne zaščite Občine Vransko glede na pospešeno 
širjenje novega koronavirusa (SARS-CoV-2) na območju 
Republike Slovenije, na podlagi usmeritev pristojnih institucij 
(Ministrstvo za zdravje RS, Nacionalni institut za javno 
zdravje), pripravil naslednjo odredbo, ki začne veljati takoj: 

1. Popolna zapora VŠD – Športne dvorane Vransko za 
zunanje uporabnike. 

2. Popolno zaporo obeh sejnih sob Občine Vransko in 
dvorane v Kulturnem domu Vransko na naslovu Vransko 134 
in Vransko 130c. 

3. Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo 
tveganja prenosa koronavirusa (SARS-CoV-2), do 
nadaljnjega na Občini Vransko ni uradnih ur. 

Dosegljivost uradnih oseb je na telefonski številki 03 / 703 28 
00 in elektronskem naslovu obcina.vransko@vransko.si. 

Številka: 843-02/2020      Poveljnik štaba CZ Občine Vransko 
Vransko, 12. 3. 2020                   Vladimir Reberšek l. r. 

 

 
2. Odredba o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko 
sprejme 

O D R E D B O 
o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

 
1. 

 
Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 
se v Občini Vransko spremeni izvajanje pogrebne 
slovesnosti.  

2. 
 
Zaradi prepovedi zbiranja in s ciljem preprečevanja okužb je 
mrliška vežica na pokopališču Vransko do preklica zaprta. 
 

3. 
 
Sprejem žare ali krste se v času zaprtja mrliške vežice 
izvede največ dve uri pred pogrebno slovesnostjo zunaj, pod 
nadstreškom pred mrliško vežico. 
 

4. 
 
Slovo občanov od pokojnika se izvaja individualno, v 
razmaku vsaj dveh (2) metrov, brez vode in ostalih 
pripomočkov za kropljenje.  
 
Izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov. 
 

5. 
 
Do preklica prepovedi maševanja se prepove izvedba 
pogrebnega sprevoda od pokopališča do župnijske cerkve in 
nazaj. 

6. 
 
Pokop se izvede ob prisotnosti moštva z zastavonošo in 
govornikom, po možnosti v družinskem krogu in ob 
največjem možnem upoštevanju navodil za preprečevanje 
širjenja okužb. 
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7. 
 
Ta odredba začne veljati 15. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
3. Odredba o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 
površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni 
lasti na območju občine Vransko 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 

površinah in prepovedi uporabe otroških igral  
v javni lasti na območju občine Vransko 

 
1. 

 
Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 
se prepoveduje: 

- zbiranje na zunanjih športnih površinah na območju 
občine Vransko, 

- uporaba otroških igral v javni lasti na območju občine 
Vransko. 

2. 
 

Kršitev te odredbe se kaznuje z globo 500,00 evrov. 
 

3. 
 
Ta odredba začne veljati 17. 3. 2020 ob 12. uri in velja do 
preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Odredba o začasni prekinitvi intervencij prvih 
posredovalcev na območju občine Vransko 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o začasni prekinitvi intervencij prvih 

posredovalcev na območju občine Vransko 
 

1. 
 
Zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) se začasno prekinejo intervencije prvih 
posredovalcev na območju Občine Vransko. 
 

2. 
 
Regijski center za obveščanje Celje v času prekinitve 
intervencij prvih posredovalcev ne alarmira. 

 
 
 

3. 
 
Ta odredba začne veljati 18. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 3. 2020                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 
5. Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na 
območju občine Vransko 

Na podlagi 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) poveljnik 
Civlne zaščite Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o prepovedi kurjenja v naravnem okolju  

na območju občine Vransko 
 

1. člen 
 
Zaradi obvladovanja epidemije novega koronavirusa SARS-
CoV-2 (COVID-19) se s to odredbo prepoveduje uporaba 
odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine 
Vransko. 
 

2. člen 
 

Prepoved iz 1. člena ne velja za: 
- izvajanje aktivnosti (kurjenje) z namenom preprečevanja 

pozebe v sadovnjakih, vinogradih in hmeljiščih; 
- izvajanje aktivnosti (kurjenje) z namenom zatiranja 

prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega 
drevja, če tako odredi organ pristojen za gozdove. 

 
3. člen 

 
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o 
prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine 
Vransko št. 846-01/2020 z dne 19. 3. 2020.  
 
Ta odredba začne veljati 24. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020      Poveljnik CZ Občine Vransko 
Vransko, 23. 3. 2020                   Vladimir Reberšek l. r. 

 

 
6. Odredba hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 
hmeljarstvu 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 85. člena Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – 
ZNOrg) župan Občine Vransko in poveljnik štaba Civilne 
zaščite Občine Vransko izdajata 
 

O D R E D B O  
hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 

hmeljarstvu 
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1. 
 

Hmeljarji na območju občine Vransko morajo s prihodom 
sezonskih delavcev zaradi preprečevanja širjenje okužbe z 
novim koronavirusom SARS-Cov-2 izvesti naslednje ukrepe: 
 
1. Hmeljar mora zagotoviti, da se sezonski delavci ne bodo 
prosto gibali po občini Vransko. Delavci naj se zadržujejo na 
polju oz. na kmetijskem gospodarstvu, kjer so nastanjeni. 
Prevoz delavcev na in s polja je dolžan organizirati hmeljar. 
  
2. Hmeljar mora zagotoviti, da delavci ne bodo opravljali 
skupinskih nakupov. V kolikor delavci potrebujejo obisk 
trgovine, lekarne ali imajo druge opravke, naj izmed sebe 
določijo nekoga, ki bo v imenu vseh opravil nakup. Delavec 
mora, preden vstopi v trgovino, natakniti rokavice in jih takoj 
po opravljenem nakupu odvreči v koš.  

 
3. Hmeljar mora delavcem zagotoviti toplo tekočo vodo in 
milo oziroma namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % 
vsebnostjo alkohola tam, kjer umivanje rok ni možno. 

 
4. Hmeljar mora v prostorih, kjer delavci živijo in se 
zadržujejo, zagotoviti krpo in razkužilo za čiščenje površin, s 
katerim se mora počisti vse površine, ki se jih lahko pobriše 
(mize, naslonjala stolov, pulti, kljuke na vratih in na prevoznih 
sredstvih - kolesa, avtomobili, traktorji…). 

 
5. Hmeljar mora delavcem vsakodnevno izmeriti telesno 
temperaturo. Primerni so brezstični merilci temperature. V 
kolikor se pri kateremu izmed delavcev pojavi povišana 
telesna temperatura (nad 37,5 °C) ali kaže druge znake 
bolezni (slabo počutje, utrujenost, nahod, kašelj…), ga je 
potrebno preseliti v prostor, kjer bo bival sam. 

 
6. Hmeljar mora zagotoviti prostor, kjer bo oboleli delavec 
izoliran od ostalih. 

 
7. Hmeljar mora zagotoviti, da bo oboleli delavec uporabljal 
zaščitno masko ter jo redno menjaval po preteku časa, v 
katerem zaščitna maska glede na tip zagotavlja zaščito. 
Uporaba zaščitnih mask pri zdravih delavcih ni potrebna. 
 

2. 
 
Nadzor nad izvajanjem te odredbe izvaja pristojni 
medobčinski inšpektorat.  
 
Kršitev te odredbe se kaznuje z globo 500,00 EUR. 
 

3. 
 

Ta odredba začne veljati 20. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 3. 2020                               Franc Sušnik l. r. 

 
 

SKUPAJ USTAVIMO EPIDEMIJO 

Pri preprečevanju širjenja okužb z novim 
koronavirusom SARS-Cov-2 je daleč najbolj 
pomemben faktor odgovornost posameznika, saj 
nobena institucija ne more sprejeti tako 
učinkovitih ukrepov, kot jih lahko sprejme 
odgovoren posameznik. Zato prosimo, bodite 
odgovorni do sebe in do drugih, še posebej 
najbolj ranljivih skupin – starejših in kroničnih 

bolnikov. Tudi če se počutite zdravi, če le 
lahko, ostanite doma, v ožjem družinskem 
krogu. Gibanje v javnosti omejite samo na 
nujna opravila (služba, nakup nujnih 
življenjskih potrebščin, zdravil). 

Dosledno izvajajte higienske ukrepe – umivanje 
in razkuževanje rok, razkuževanje površin, 
higiena kašlja, nedotikanje obraza, primerna 
medosebna razdalja (vsaj 1,5 metra) in redno 
zračenje zaprtih prostorov. 

Starejši, bolni in onemogli občani lahko 
naročite dostavo na dom (do vrat naročnika) 
nujnih življenjskih potrebščin (pokličite 041 699 
273), toplega obroka oz. kosila (pokličite 031 
210 298) ali zdravil (pokličite 051 451 757 ali 031 
521 726). 

Starši, ki ste zaposleni v nujnih poklicih, lahko 
potrebe po varstvu na domu sporočate na 
telefonsko številko 031 382 134. Na isto številko 
se lahko javite tudi prostovoljci, ki ste pripravljeni 
varstvo na domu izvajati. 

Za kakršno koli drugo pomoč, informacije itd. v 
zvezi s koronavirusom lahko občani pokličete 
poveljnika Civilne zaščite (031 348 330), župana 
(031 348 923) ali direktorico občinske uprave 
(031 865 760). 

Vse, ki ste starejši od 18 let, ste povsem zdravi in 
brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med 
svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niste bili v 
neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini, vabimo 
k pristopu v mrežo prostovoljcev, ki bo 
zagotavljala pomoč ljudem v stiski v času 
epidemije. Pokličite 041 238 749. 

Če imate znake bolezni (slabo počutje, 
utrujenost, nahod, kašelj, vročina, oteženo 
dihanje...), obvezno ostanite doma, izogibajte 
se stikom z drugimi ljudmi in po telefonu 
pokličite svojega izbranega osebnega 
zdravnika (dr. Pavla Rode Zalokar – 03 703 15 
22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 00), če 
le-ta ni dosegljiv pokličite dežurno ambulanto 
NMP ZD Žalec (03 713 43 16), v primeru 
težkega dihanja ali drugega življenjsko 
ogrožujočega stanja pa pokličite številko 112. 

Podrobnejše informacije in odgovore na pogosta 
vprašanja v zvezi s koronavirusom lahko dobite 
na brezplačni telefonski številki 080 1404 vsak 
dan, med 8. in 20. uro ter na spletnih povezavah  
https://www.gov.si/teme/koronavirus/ ali  
https://www.nijz.si/ 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


