
1

www.vransko.si | www.mojaobcina.si

december 2016



2

IZ VSEBINE
Pisma bralcev stran 3

Zgodilo se je ... stran 3

ZKTŠ stran 5

Knjižnična stran stran 6

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor stran 7

Uradne objave Občine Vransko stran 9

Iz življenja društev stran 21

Ne spreglejte stran 22

Napovednik stran 27

OBČINSKI INFORMATOR

številka 129
Vransko, 22. 12. 2016

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko

Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11

E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net

Izdajatelj: ZKTŠ Vransko

Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje

Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, ŠD Vransko, 
PD Vransko, DUTŽO Vransko, Muzej motociklov Grom, Tone 
Tavčer, Jernej Lesjak

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

Naslednja številka izide 31. 01. 2017.

Prispevke zbiramo do 15. 01. 2017 preko platforme
MojaObcina.si.

PISMA BRALCEV

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu  
z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke 
v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 
vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo 
v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se 
izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in 
opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko 
pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko 
preverimo njegovo identiteto.

UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si

UREDNIŠTVO

Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega 
informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce 
prosimo za kratke in jedrnate članke.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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Pisma bralcev / Zgodilo se je ...

ZahVala
Iskreno se zahvaljujemo vsem gasilcem in sosedom, ki ste se tako nesebično in množično odzvali našemu klicu na po-
moč pri gašenju požara kurilnice. Brez vaše res hitre pomoči bi bila škoda še precej večja, kot je. Prav tako iz srca hvala 
Gostišču Filač, Lučki Pikl, sorodnikom in prijateljem, ki ste nam pomagali pri čiščenju in odstranjevanju posledic požara.

Družina Košica iz Čepelj

KO POSTANETE ČLAN VELIKE DRUŽINE
Skozi vrata Našega doma vsakodnev-
no vstopajo tudi obiskovalci naših sta-
novalcev. Med našimi stanovalci so 
taki, ki jih svojci obiskujejo vsakodnev-
no, nekaj pa je tudi takih, ki so s strani 
svojcev skorajda pozabljeni. 

Pri obravnavanju novoprispelih 
vlog za domsko namestitev se vse 
premalokrat zavedamo stiske tiste-
ga, ki vlogo posreduje. Če nismo šli 
sami skozi takšno izkušnjo, si težko 
predstavljamo težavnost odločitve. 
Občutek nemoči se prepleta z občut-
kom krivde. Svojemu bližnjemu na 
stara leta odvzeti dom, odvzeti tisto, 
za kar je delal celo življenje, odvze-
ti bližino svojih najdražjih ... Razpeti 
med družino, službo, svojimi fizičnimi, 
psihičnimi in finančnimi sposobnost-
mi – odločitev je vsekakor zelo težka 
in stresna. 

Ko končno najdete ustrezno names-
titev in predate bližnjega v roke tujim 
ljudem, so vaša pričakovanja zelo vi-
soka. Na obiske prihajate z občutkom 

krivde, zaboli vas pogled na težavnost 
prilagajanja vašega bližnjega na novo 
okolje, opozarjate zaposlene na svoja 
moteča opažanja, težko sprejemate 
postavljene standarde oskrbe v insti-
tucionalnem varstvu. V primeru na-
mestitve svojca na negovalno enoto 
se odločate za čas obiska predvsem 
v času obrokov. Cenite trud negoval-
nega osebja, ki skuša omogočiti, da 
je vaš bližnji v družbi sostanovalcev. 
Med hranjenjem spontano priskočite 
na pomoč negovalnemu kadru tudi 
pri hranjenju ostalih stanovalcev.  

Prihajate dan za dnem in nekoč 
opazite, da sostanovalci vašega bliž-
njega naslavljajo po imenu, se razve-
selijo tudi vašega prihoda, opazite, 
da negovalni kader pozna želje in 
potrebe stanovalcev  – spoznate, da 
je vaš bližnji postal član novonastale 
družine. Začutite, da del nje posta-
jate tudi vi sami. Sostanovalci vaše-
ga bližnjega vam prirastejo k srcu z 
vsemi svojimi telesnimi in duševnimi 

primanjkljaji. In ko vaš bližnji  nekega 
dne v času vašega obiska »nima časa, 
ker ima obveznosti« – takrat vedite, 
da se v novem okolju počuti sprejete-
ga, enakega, varnega in koristnega. 

V začetku iztekajočega se leta nas je 
prijetno presenetila obiskovalka, ki 
se je po izgubi svoje mame odloči-
la za botrstvo mamini sostanovalki. 
Z redno mesečno finančno pomoč-
jo ji zagotavlja tisto, česar si sama 
zaradi finančne šibkosti ne bi  mogla 
privoščiti. Nemalo je obiskovalcev, 
ki po izteku življenjske poti svojega 
bližnjega še vedno čutijo potrebo 
po ohranjanju vezi z Našim domom. 
Obiskujejo sv. maše v naši kapelici, 
korak jim zastane med stanovalci in 
zaposlenimi. Razveselijo nas s kavico, 
stiskom rok, spodbudno besedo ... 
Začutijo, da preko vezi, ki so se stkale 
med nami, lahko ohranjajo tudi vez z 
izgubljeno ljubljeno osebo. 

Stanka Žičkar

HUmANITARNO-mEDIcINSKA ODPRAVA mADAgASKAR 2017

Z veseljem vam sporočamo, da se trije 
mladi zdravniki in mlada zobozdravni-
ca – Jernej A. Lesjak, Staša Mudrovčič, 
Alejandro M. Rant in Alja Črv – nasled-
nje leto v maju odpravljamo na tri-
mesečno humanitarno-medicinsko 
odpravo v Matango na Madagaskarju. 

Preden se spustimo na tirnice bodoče 
kariere širom zahodnega sveta, bi se 
radi odpravili na pot, katere osnovni 
cilj je, da izboljšamo kakovost življen-
ja prebivalcev vasi Matanga, naselja 
v jugovzhodnem delu Madagaskar-
ja. To naselje leži približno trideset 
kilometrov  južno od Vangaindrana, 

glavnega središča slovenskega misijo-
na na Madagaskarju, in osemsto kilo-
metrov od Antananariva.

Naše delo bo potekalo v zdravstve-
nem dispanzerju Matanga. Bivali in 
delali bomo tri mesece v misijonu, 
ki ga je vodil slovenski misijonar Izi-
dor Grošelj. V Matangi, razen v času 
humanitarno-medicinskih odprav, ni 
prisotnega zdravnika ali zobozdravni-
ka, od najbližje bolnišnice pa so prebi-
valci oddaljeni dve do tri ure naporne 
vožnje po neurejeni poti. Ceste so v 
času ciklonov neprevozne, po drugi 
strani pa si prevoza in zdravstvene 
oskrbe večina prebivalcev ne more 
privoščiti. Delovali bomo na področju 
izobraževanja, primarne ter sekun-
darne preventive. Zdravili bomo tako 
akutne kot tudi kronične, predvsem 
pa infekcijske bolezni, kot so malarija, 
tuberkuloza ali HIV. Posvetili se bomo 
tudi perečim zobozdravstvenim prob-
lemom, tako zdravljenju kot tudi pre-

prečevanju s promocijo ustne higiene. 

Madagaskar je sicer ena od najrev-
nejših držav s pričakovano življenjsko 
dobo 60 let, kar je okrog 20 let manj 
od pričakovane življenjske dobe v 
Evropi. Tuberkuloza, driske, podhran-
jenost in malarija spadajo med deset 
najpogostejših vzrokov smrti v tej 
otoški državi.  

Več o naši odpravi in možnostih, 
kako nas lahko podprete, najdete 
na naši spletni strani www.mada-
gaskar2017.eu.
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Zgodilo se je ...

mOTORNO KOLO IZ SLOVENSKEgA mUZEJA PRI UNEScU
Koncept Majestica je bil, kako izdelati 
dvokolesno prevozno sredstvo, ki bi 
bolj spominjalo na avtomobil kot na 
motor, z upoštevanjem vseh prednosti 
in mehaničnih komplikacij, ki jih takšna, 
avtomobilska zasnova, prenese. Krmilni 
mehanizem je vgrajen v pesto sprednje-
ga kolesa, kjer konstruktor Geor-
ges Ray najde prostor celo za spred-
njo zavoro. Vzmetenje motorja z 
vodenim sprednjim kolesom, ki je vpet 
med dva mehanična amortizerja, je 
opremljeno s štirimi spiralnimi vzmet-
mi. Takšna rešitev je bila potrebna 
zaradi zasnove okvirja, ki je bil izdelan 
kot samonosna karoserija, na kate-
ro sta privijačena še zadnji blatnik s 
prtljažnikom in sprednji, v katerega je 
komponiran še rezervoar za gorivo. 

Georges Ray je v motocikle vgrajeval 
raznovrstne pogonske agregate. Tako 
so v njegovi stvaritvi našli mesto JAP-ovi 
350 in 500 OHV-motorji, štirivaljni 500 
OHV Train motorji in celo Clevelandov 
1000 kubični štiricilindrični motor ame-
riške izdelave. Vgrajevali so še francoske 
Chaise 350- in 500-kubične agregate z 
ventili v glavi, ki so bili zaradi kvalitetne 
zasnove tudi sicer med izdelovalci mo-
torjev zelo popularni. 

Izdelanih je bilo 110 Majesticov, proizva-
jali pa so jih od leta 1929 do 1934. Danes 
so originalni zelo redki, ohranjenih naj 

bi bilo manj kot deset. Na pomembnost 
zasnove je opozarjal že Tragatsch, ki je 
zapisal: »Najbližji konkurent je Ner-A-
Car, ki pa ni nikoli dosegel grandiozno-
sti francoskega konkurenta … Če je 
bil Brought Superior Rolls-Royce med 
motorji, potem je Majestic nedvomno 
Bugatti.« 

Ta veličasten motocikel, ki je eden red-
kih še originalnih v svetovnem meri-
lu, je v lasti Muzeja motociklov Grom 
(www.muzej-motociklov.com) in je 
v preteklem mesecu bil razstavljen v 
Parizu, v glavni zgradbi UNESCA, v 
sklopu razstave ob 50. obletnici med-
narodne organizacije FIVA (katere čla-
nica je tudi Zveza SVAMZ, www.svamz.
com, ki je sodelovala s samo organi-

zacijo razstave), kot eno od 14 tehnično 
zanimivih, redkih in originalnih vozil v 
svetovnem merilu.  Ostala razstavljena 
vozila so bila: 1892 Panhard et Levassor 
type P2D, 1922 Renault 40CV Type JV, 
1926 Rolls- Royce Phantom, 1927 Voisin 
C7 Lumineuse, 1928 Bugatti Type 35B, 
1937 Delahaye 135 Competition, 1938 
Packard Eight 1602, 1939 Citroen TPV, 
1961 Alfa Romeo Giulietta SZ, 1966 CD 
Peugeot, 1968 Porsche 911 SWB, 1930 
M.G.C.  in 1969 BMW R75/5. 

Ob tej priložnosti je bil izdan poseben 
katalog z opisom vseh vozil, odprtja 
razstave pa se je udeležilo več kot 60 
ambasadorjev UNESCA, predstavniki 
ministrstev, predstavniki članic FIVA, 
Generalnemu sekretarju UN Ban Ki-
Moonu pa je bila podarjena ob prazno-
vanju priložnostna knjiga o zgodovini 
organizacije FIVA.

Spodbujanje vseh ljudi, da si »dovoli-
jo« doživeti to dediščino, na razumen 
in odgovoren način, izhaja iz javno iz-
ražene skrbi za ohranjanje tega, kar so 
ustvarile in ohranile prejšnje generacije 
in kar lahko danes prepoznamo kot del 
svetovne tehniške dediščine. Ta od-
mevni dogodek je na svojevrsten način 
pripomogel k še večji prepoznavnosti 
in potrditvi starodobnih motornih vozil 
kot segmenta tehniške dediščine, ki ga 
ne smemo spregledati.

DObRODELNO IN gLASbENO ZbRALI 7.500 EVROV

Rotary klub Žalec je  pripravil tradi-
cionalni, tokrat že deseti  po vrsti, do-
brodelni koncert pod naslovom Žarek 
upanja za otroški nasmeh, na kate-

rem so zbirali sredstva za otroke OŠ 
Vransko-Tabor in OŠ Braslovče.

Tokrat so na koncertu nastopili 
Orkester slovenske policije, Modri-
jani, skupina M.J.A.V.,  Kvatropirci in 
pevci Manca Špik, Darja Gajšek ter 
Martin Juhart, ki so navdušili polno 
športno dvorano na Vranskem. 

Zbrane je uvodoma pozdravil župan 
Občine Vransko Franc Sušnik. Pred-
sednik žalskega Rotary kluba Stane 
Veniger se je v svojem nagovoru za-
hvalil vsem, ki so kakor koli pomaga-

li, da je koncert tako dobro uspel, da 
so zbrali skupaj 7.500 evrov. Nato je 
predal dva simbolična čeka, ki sta jih 
prejela ravnateljica OŠ Vransko-Ta-
bor Majda Pikl v znesku 5.000 evrov 
in ravnateljica Andreja Zupan iz OŠ  
Braslovče za 2.500 evrov. 

Ob prejemu sta se obe ravnateljici 
zahvalili za donacijo ter poudarili, da 
bodo denar uporabili za financiranje 
nadstandardnih programov za social-
no šibke otroke.

T. Tavčar
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ZKTŠ

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com

ABONMA 2016/2017

sobota, 28. januar 2017, ob 10.00

COPRNICA DRAGICA
lutkovna predstava za otroke od 3. leta starosti

OTROŠKI ABONMA

Lutkovno gledališče Maribor

sobota, 21. januar 2017, ob 19.30

AGENCIJA ZA LOČITVE
ljubezensko-kriminalna komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

Kulturno društvo Lojze Savinšek Nova Štifta

Cena: 8 evrov/odrasli, 5 evrov/otroci
Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 

GREMO SMUČAT V 
MOKRINE/NASSFELD 

V soboto, 7. januarja 2017, organiziramo 
enodnevno smučanje 

z Vranskega v smučarsko središče 
MOKRINE/NASSFELD (1.300-2.020 m).  

Cena na osebo (prevoz z avtobusom + karta): 
- odrasli/mladina: 46 EUR 
-    otroci (2002-2010): 30 EUR 

Prijave zbiramo do 4. 1. 2017. 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
ZKTŠ Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko 

tel: 041 238 749, 03 703 12 10 
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Knjižnična stran

 

 
 

V JANUARJU NAPOVEDUJEmO:
• torek, 3. in 17. januar 2017, ob 10.00 v Našem domu: Bralna ura s stanovalci 
• sobota, 14. januar 2017, ob 18. uri: Slovenci na tržaškem Krasu, malone prezrt del naše zgodovine, 

predavanje Brede Stele 
• torek, 17. januar 2017, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 

Vabljeni!

POTOPISNO PREDAVANJE JERNEJA LESJAKA   

V soboto, na »Ta veseli dan kulture«, smo v knjižnici prisluhnili 
potopisnemu predavanju Jerneja Lesjaka z naslovom Izrael. Tja je 
odpotoval kot bolniški spremljevalec in v 23 dneh spoznal vse večje 
in zgodovinsko pomembne kraje ter znamenitosti, kot so Betlehem, 
Jeruzalem, Kalvarija, Zid objokovanja, cerkev Jezusovega rojstva, 
dvorana zadnje večerje, jeruzalemski živalski vrt … 

Jernej v začetku leta 2017 odpotuje na otok Madagaskar kot 
zdravnik prostovoljec, zato nam je na kratko predstavil tudi 
humanitarno odpravo in njeno poslanstvo. V imenu celotne ekipe 
se priporoča za kakršno koli finančno podporo.

ZgODILO SE JE ...

Knjižne novosti
Odrasli 
• Lingea: Slovnica sodobne angleščine; Slovnica 

sodobne nemščine 
• Kojc, M.: Moč spomina in pozornosti 
• Backman, F.: Babica vas pozdravlja in se opravičuje 
• Kidd, M. S.: In dobila je krila 
• Brez glutena; več kot 100 okusnih novih receptov 
• Vojnović, G.: Figa 
• Mersbergen, J.: Zadnji pobeg 
• Oz, A.: Moj Mihael 
• Barnes, J.: Zgodovina sveta v desetih poglavjih in pol 
• Lorenzutti K., N.: Kava pri dišečem jasminu 
• Williams, J.: Stoner 

Mladina 
• Jay, A.: Čebela in jaz 
• Hvaležni medved, slovenska ljudska 
• Paar, M.: Vafljevi srčki 
• Benson, S.: Hana, the dangerous elf in njegov 

zaklad 
• Benson, S.: Tomaž in skrivnostni haunted castle 
• Thorne, J.: Harry Potter in otrok prekletstva 
• Kung Fu panda 3 (DVD) 
• Juri Muri v Afriki (CD) 
• Saubt E., A.: Mali princ 
• Kozuvkov, O.: Mašine dogodivščine 
• Aesopus: Najlepše živalske zgodbe 
• Joyce, M.: Vedno te bom imela rada 

»Vsak od nas je samotna gora, otok, mogoče zvezda,
 ali še nekaj bolj samotnega, temnega v temi.
 Čudež je že to, da se pojavi nekaj ali nekdo,
 ki to temo razžari. In nič več.« 

(Neža Maurer) 

Spoštovani obiskovalci, bodite v letu, ki prihaja, 
obdani z ljudmi, ki razžarijo temo. 

Vse dobro vam želi kolektiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
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KNJIŽNA NAgRADA ZA UČENcE 3. A-RAZREDA

Tretješolci sodelujemo v bralnem pro-
jektu Naša mala knjižnica, ki ga organi-
zira KUD Sodobnost iz Ljubljane. Pre-
brali smo prvo knjigo in sodelovali v 

nagradni nalogi. 

Brali smo knjigo Dese Muck Kokoš 
velikanka, ob kateri smo spoznavali 
Slovenijo in se zabavali. Ustvarili smo 
velikanskega črva, najljubšo hrano 
kokoške Mimi, ki je živela pred davnimi 
davnimi časi, ko so naokoli še lomastili 
dinozavri in je bilo vse veliko večje, kot 
je danes. Praprot je bila večja od vseh 
dreves. Prav tako tudi regrat. Le ljudje 
so bili prav tako veliki, kot so danes.  

Knjiga nas je navdušila, prav tako tudi 

nagradna naloga. Prav vsak učenec je 
izdelal del ogromnega črva in ga okrasil 
z značilnostmi pravljične dežele. 

Ustvarjalci NMK so na svoji spletni stra-
ni zapisali, da jih je izdelek 3. a OŠ Vrans-
ko-Tabor navdušil z izvirnostjo pri ust-
varjanju okrašenega orjaškega črva. 

Za nagrado bomo prejeli knjigo, ki je kot 
nalašč za praznični čas, Untu in skrivnost 
polarne zime. Veselimo se knjige in novih 
zgodb, ki jih bomo prebirali v okviru 
bralnega projekta. 

KUHARJI NA ObISKU RAZSTAVE 
"HRANA V ObLAKU: JEJ LOKALNO, mISLI gLObALNO!" 

V okviru kuharsko-vrtnarskega krož-
ka smo v petek, 25. 11. 2016, odšli v 

Ljubljano na razstavo v okviru pro-
jekta EAThink2015 "Hrana v oblaku: 
jej lokalno, misli globalno!" 

Imeli smo voden ogled po razstavi, 
kjer so učenci izvedeli veliko novega 
o hrani in globalnem učenju. Z učen-
ci smo izdelali plakat, ki pove več o 
vsebini razstave, objavljen pa je tudi 
na blogu EAThink. Poleg vodenega 

ogleda je bil učencem zelo zanimiv 
celoten sejem, kjer so lahko poskusili 
različne dobrote, prejeli majhna dari-
la, se preizkusili v srečelovu in še kaj. 

Hvala učencem za udeležbo ter seve-
da staršem, ki so učencem omogočili 
ta kratek izlet v Ljubljano.

Mentorici krožka 

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

V torek, 6. 12. 2016, smo se planinci 
od 1. do 5. razreda ob 15. uri podali 
na Miklavžev pohod čez Marelico do 
Tešove in nazaj čez Briše. Več o poho-
du so povedali kar planinci sami.

»Všeč mi je bilo, ker sem se hecala z Izo. 
Šli smo proti Tešovi, videli smo našo 
hišo.« 

Lucija Novak, 1. b 
»Všeč mi je bilo, ker je Miklavž prinesel 
darila. Najboljše pa je bilo, ko smo se 
spuščali po hribu.« 

Iza Stojakovič, 1. a 
»Najprej smo šli od šole, potem smo 
šli proti Tešovi in na Briše. Nato smo 
malicali, vmes pa še fotografirali. Od 
Miklavža smo dobili pismo in dari-
lo. Všeč mi je bilo, ker smo svetili s 
svetilkami.« 

Anže Šramel, 4. a, in
 Marcel Semprimožnik, 2. a 

»Na pohodu je bilo fajn. Bilo mi je všeč 
takrat, ko smo tekli po hribu navzdol in 
navzgor. Najbolj sem se veselila ma-lice. 
Kjer je Miklavž pustil darilo, sem se bala, 
da so tam tudi parklji.« 

Eva Učakar, 2. a 

»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo dobili dari-
lo od Miklavža in ko smo imeli malico.« 

Tjaž Bogataj, 1. a 

»Meni je bilo zelo fajn, ker smo dobili od 
Miklavža darilo in ko smo hodili v klanec, 
kjer so bili kamni.« 

Miha Habjan, 1. a

mIKLAVŽEV POHOD ŠOLSKIH PLANINcEV

mI SE ImAmO RADI

Glasba vnaša v življenje otrok in odras-
lih veselje, radost, srečo. Predšolske-
ga otroka glasba pritegne in zanima 

ter v njem pušča močan vtis, hkrati pa 
ga čustveno bogati in pomirja. Rav-
no zaradi slednjega nas je četrtošol-
ka Beti že v zgodnjih jutranjih urah 
razveselila z igranjem na harmoniko. 
Zaigrala nam je otroške pesmice: 
Mi se imamo radi, Jaz pa pojdem na 
Gorenjsko, Ob bistrem potočku je 
mlin, Kuža pazi. Tako slovo od mamic 
in očkov, ki hitijo v službo, ni bilo joka-
joče, ampak veselo in sproščeno. Ob 
njenem igranju smo zapeli, zaplesali 
in harmoniko tudi spoznavali. Pritiska-

li smo na različne gumbe in pomagali 
raztegovati meh. Zanimal nas je tudi 
kovček, v katerega se harmonika po-
spravi. Malo smo ga odpirali, zapirali, 
se nanj in vanj usedli.

Da glasba na otroke naredi vtis, je bilo 
jasno, saj so si otroci skozi celo do-
poldne prepevali »Dadi, dadi, dadi …«

Otroci jasličnih oddelkov 
z vzgojiteljicami
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ŠPORTNO USPEŠEN ZAČETEK ŠOLSKEgA LETA

Zadnjo sredo v septembru je za učence 
osmih in devetih razredov na Osnovni 
šoli Prebold potekalo medobčinsko tek-
movanje v malem nogometu. Učenci so 

uspešno zastopali našo šolo, saj so osvo-
jili pokal za 3. mesto. Učencem Luku Kaj-
biču, Gašperju Štancerju, Nejcu Janežu, 
Nejcu Siršetu, Benjaminu Đuranoviću, 
Tilnu Stanku, Anžetu Reberšku, Simonu 
Zajcu, Lovru Pečovniku in Luku Jelenu 
za omenjeni dosežek iskreno čestitamo. 

Poleg nogometa je 16. 11. 2016 na Os-
novni šoli Polzela za učence osmih in 
devetih razredov potekalo tudi med-
občinsko tekmovanje v košarki. Še en-
krat so učenci odlično zastopali našo 
šolo in dokazali, da so najboljši v Savinj-
ski dolini. V napeti tekmi za prvo mesto 

so za točko premagali domačine in se 
uvrstili na področno tekmovanje, ki bo 
potekalo v Celju. Zato učencem Robiju 
Golobu, Nejcu Janežu, Maju Krušiču, 
Jaku Brišniku, Jerneju Bubalu Medvedu, 
Filipu Pikšu, Alekseju Macarolu Vrabcu, 
Tilnu Stanku, Nacetu Zupančiču, Si-
monu Zajcu, Lovru Pečovniku in Luku 
Jelenu iskreno čestitamo in jim želimo 
veliko uspeha na področnem tekmo-
vanju. Hvala gospodu Urošu Godlerju, ki 
je učence odlično vodil na tekmovanju. 

Aktiv športa z mentorjem 
Mihom Miklavcem

Z gLAVO V ObLAKIH NA PORTUgALSKO

Projekt Head in the clouds programa 
Erasmus na naši šoli živi že drugo leto. 
Z učenci smo dodobra obdelali nara-
voslovne teme na področju vremena. 
Spoznavali smo imena oblakov, eks-
tremne vremenske pojave, instrumente 
za merjenje vremena, naredili vremen-
ske namizne družabne igre, obiskali cen-
ter naravoslovnih znanosti v Mariboru 
in preko učiteljev spoznavali Francijo 
in Slovaško. Tokrat sva se učitelja Maja 
Jerman in Jože Toplak udeležila med-
narodnega projektnega srečanja na Por-
tugalskem. Portugalci so del ekipe pro-
jekta Head in the clouds, ostali člani pa 
smo Slovenci, Francozi, Slovaki, Španci, 
Latvijci, Bolgari in Grki. 
Srečanje smo pričeli v Lizboni, kjer smo 
si po prvem sestanku najprej ogledali 
Lizbono in njene znamenitosti. Seveda 
nismo izpustili znamenitega akvarija 
oceanskih voda in življenja v njem, ki je 
največji v Evropi, in centra znanosti za 

otroke, kjer smo preizkušali različne nara-
voslovno-tehnične eksperimente. 
Naša partnerska šola se nahaja v kraju 
Portalegre, ki leži tik ob španski meji, 
bolj na JV države. Ogledali smo si part-
nersko šolo Jose Regio in vse pod-
ružnične šole, ki jih ni malo. Učencem na 
Portugalskem sva z gospodom Jožetom 
predstavila našo šolo, naš kraj in tudi 
našo ljubo Slovenijo. Naših športnikov, 
kot sta Tina Maze in Peter Prevc, ne 
poznajo, saj snega ravno nimajo, če pa 
že zapade kakšna snežinka, jim snežna 
podlaga ne omogoča zimskih športov 
kot pri nas. Prav dobro pa poznajo naš 
oblak, saj ko sva povedala, da pri nas an-
gleška beseda cloud pomeni oblak, so 
to brž povezali z Janom Oblakom. No-
gomet je njihov nacionalno najmočnejši 
šport in vsi so zagreti navijači, ponosni 
na svojo reprezentanco in klube. 
Portalegre je mestece z nekaj več kot 
24.000 prebivalci. Imajo čudovito ka-
tedralo, postavljeno na mestnem hribu, 
s katere je razgled po mestu, ki je tera-
sasto grajeno. Mesto je nekoč imelo 
tovarno plute, danes pa le še dva visoka 
dimnika pričata o njenem obstoju, lah-
ko pa si ogledaš muzej. Imajo tudi zelo 
slavno tovarno tapiserij, ki slovi po zelo 

natančnih vozlih. Njihovi izdelki na trgu 
dosegajo vrednost tudi več tisoč evrov. 
Mesto je znano po plutovcih, ki so na-
sajeni v okolici. Njihovo skorjo debla 
odrežejo do višine dveh metrov. Dre-
vo potem označijo s številko, da vedo, 
kdaj so ga obrezali, saj ga lahko po-
novno obrežejo šele čez devet let. Izdel-
ki iz plute, kot so denarnice, posode 
za shranjevanje živil, torbice, kravate, 
ogrlice in še marsikaj, so razširjeni po 
vsej Portugalski. Njihovi plutovinasti 
zamaški za vino so v svetu najbolj cen-
jeni. 
Šolski sistem na Portugalskem je podo-
ben našemu, le šole imamo pri nas pre-
cej bolje opremljene, tako vizualno kot 
tudi tehnično. Učenci so zelo odprti, pri-
jazni in komunikativni, seveda pa (tako 
kot pri nas) tudi radoživi. Portugalci so 
nasploh zelo gostoljubni in se radi druži-
jo. Z gospodom Jožetom sva na šolskem 
vrtu zasadila granatno jabolko in ga 
poimenovala Kristjan. Dobil je slovens-
ko zastavo, tako kot so ostala drevesa 
dobila zastave držav partneric projekta. 
S Portugalske sva odnesla lepe vtise in 
nove naloge za naš projekt, ki ga bomo 
izvajali še to in naslednje šolsko leto.

ZahVala
V četrtek, 24. 11. 2016, se je v športni dvorani na Vranskem zvečer odvijal čudovit dogodek. Rotary club Žalec je v sodelovanju z 

Občino Vransko organiziral dobrodelni koncert 'Žarek upanja za otroški nasmeh' z Modrijani, Policijskim orkestrom, Darjo Gajšek, 
Kvatropirci, M.I.J.A.V., Martinom Juhartom in Manco Špik. Zahvaljujemo se vsem, ki so s svojim nastopom obogatili šolski sklad. 

Sredstva bomo namenili našim otrokom: za nasmehe na njihovih obrazih in iskre v njihovih očeh. 
Prav posebej se zahvaljujemo Rotary clubu Žalec in predsedniku Stanislavu Venigerju ter Občini Vransko in županu Francu Sušniku. 

Želimo vam vse dobro pri opravljanju vašega plemenitega poslanstva. 
  

Otroci šole in vrtca s kolektivom in z ravnateljico Osnovne šole Vransko-Tabor 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 22. DECEMBER 2016       Številka 62/2016 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2017 
 
2. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja VR13-1h/SS8 – Dolinšek 

3. PRAVILNIK o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v občini Vransko  

ZAPISNIKI 
 
4. ZAPISNIK 14. redne seje občinskega sveta 
 
 

A K T I 

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2017 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 
90/15) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10,  53/10 in Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko št. 21/12 in 46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 
15. redni seji dne 13. 12. 2016 sprejel 

O D L O K  
o proračunu Občine Vransko za leto 2017 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2017 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2017  
v EUR 

 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in storitve 
706 Drugi davki 
  

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
  

73 PREJETE DONACIJE                                       
730 Prejete donacije iz domačih virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI                                 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 

   
2.704.955 
2.371.827 

 
2.016.052 
1.698.242 

           258.560 
54.750 

4.500 
 

355.775 
124.175 

 
2.700 

700 
3.000 

225.200 
 

8.883 
0 

                8.883 
   

0 
                       0   
                       0 

 
324.244   

            324.244   
 
 

2.632.872 
 

711.761 
           163.083   

24.370 
 

466.108 
20.200 
38.000 

 
970.513 
35.760 

532.684 
 

72.873 
 

329.196 
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI                               

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso PU 
432 Investicijski transferi PU  
  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 
900.135 
900.135 

 
  50.463 
36.760 

 
13.703 

 
72.082 
72.082 

   
  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2017  
v EUR 

 
IV. PREJETA VRAČILA                                         
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 
 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             

750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                              
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV                                      

440 Dana posojila 
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb                                                             
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 
443 Povečanje namenskega premoženja v 
javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA               
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

 
0 

 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2017 
v EUR 

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV 
NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                                    
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

   
100.000 

   
100.000  

              100.000  
   

 241.792   
   

241.792 
              241.792 

 
- 69.710 

 
   
 

- 141.792 
   
 

- 72.082 
 
 

                72.265 
 
   

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, 
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in 
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Vransko. 
 
Načrt razvoljnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za 
izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. 
Župan je odredbodajalec. 

4. člen 
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji 
prihodki: 
 
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 105/06), ki 
se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne 
varnosti; 
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se  
porabijo za financiranje investicij  v kanalizacijsko omrežje; 
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije-Regionalni 
center za ravnanje z odpadki (RCERO); 
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo;  
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s 
področnimi predpisi. 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki 
zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, 
ali ni izkazan v zadostni višini, se v  višini dejanskih prejemkov 
poveča obseg izdatkov  uporabnika in proračun. 
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se 
namensko prenesejo v proračun tekočega leta. 
 

5. člen 
(proračunski uporabniki) 

 
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski 
svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in občinska uprava. 
Ti so odgovorni za uporabo sredstev  proračuna v skladu z 
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. 
 
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke uporabijo 
v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o 
sofinanciranju dejavnosti. 
 

6. člen  
 (dodeljevanje sredstev in način porabe) 

 
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v 
proračunu zagotovijo sredstva za plače in prispevke, za druge 
osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske 
izdatke. 
 
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih 
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proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo posamezna področja. 
 
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih 
uporabnikov se dogovori s pogodbo. 
 
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali 
kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju 
likvidnostnega položaja občine.  
 
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo 
tako, da prejmejo sredstva za plače in materialne stroške največ 
1 (en) dan pred izplačilom - zapadlostjo  le-teh, pri čemer  se 
morajo upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z 
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način 
zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z zavodi 
dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim 
zavodom.  

7. člen 
(obveznosti uporabnikov sredstev) 

 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati 
svoje naloge v mejah sredstev,  ki so jim odobrene z občinskim 
proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva 
dodeljena. 
 
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma  
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z 
Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom. 
 
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, 
ki bi presegale odobrena sredstva. 
 
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje 
obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna,  upoštevati roke 
plačil, ki so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije. 
 
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu 
svetu o realizaciji nalog najmanj dva krat letno in sicer ob polletju 
in ob zaključku leta, oziroma po potrebi. 
 

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna 
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi 
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika župan.  
 
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah 
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na 
posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s 
sklepom: 
 

- če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih 
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih 
razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na 
drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje 
sredstev; 

- če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih 
pa nastane potreba po dodatnih sredstvih; 

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. 
 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji. 

9. člen 
 (pooblastila župana) 

 
Župan je pooblaščen, da: 

- razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje 
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče 
predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt 
proračunskega uporabnika; 

- odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz 49. 
člena ZJF v višini v proračunu načrtovane  proračunske 
rezerve; 

- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe; 
- odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne 

porabe, vendar ne več kot do 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega 
leta; 

- če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na 
podlagi katerega nastanejo nove  obveznosti za proračun, 
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg 
izdatkov za ta namen v okviru  večjih pričakovanih 
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, 
ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov 
sredstev; 

- odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški  
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se 
zaradi nevnovčljivosti  premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati; 

- izvršuje  sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine; 

- odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi 
proračunskimi postavkami; 

- opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s področnimi 
predpisi. 

 
10.  člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 
proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Prevzete obveznosti se načrtujejo v  finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Predstojnik  (župan) neposrednega uporabnika lahko spreminja 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno 
potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi 
odločitve občinskega sveta. 
 

12. člen  
(splošna proračunska rezervacija) 

 
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje 
posebej.  
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Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med  letom izkaže, da niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče 
načrtovati. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 
% bilance prihodkov in odhodkov. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2017 znašajo 
10.000 EUR. 
 
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o 
njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom. 

 
13. člen 

(proračunski skladi) 
 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane 
po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2017 se oblikuje v višini 
28.000 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28.000 EUR. Župan in 
o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 
 
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega 
navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet. 
 
Proračunski rezervni  sklad v letu 2017 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 20.000,00 EUR. 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 
14. člen 

 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga  sprejme 
občinski svet hkrati s proračunom.  
 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim 
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega premoženja  v 
posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen motornih vozil, ni 
potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj s premičnim 
premoženjem. 
 
Župan lahko samostojno  odloča o pridobivanju in razpolaganju 
s premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti, za 
katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z 
občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo, 
lahko pa odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju 
prepusti občinskemu svetu. 
 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko 
župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga. 

 
15. člen 

(načrtovanje likvidnosti proračuna) 
 
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost 
proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo 
denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna). 
 

Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih 
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb 
ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup 
kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga. 
 
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup 
kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi 
možnostmi določi za finance pristojni organ občine. 
 
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v 
sprejem županu. 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA 

 
16. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko 
občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar 
največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina kratkoročno lahko zadolži do višine 
100.000,00 EUR.  
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij 
v letu 2017 ne bo dajala poroštev. 
 

17. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg 

zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima 
občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in 
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, 
v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 
2017 ne smejo zadolževati.  
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
18. člen 

(začasno financiranje v letu 2017) 
 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2017, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

19. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok o proračunu in splošni del proračuna – zajet v odloku o 
proračunu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita 
na spletnih straneh Občine Vransko, www.vransko.si. 
 
Številka: 410/2016                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 12. 2016                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja VR13-1h/SS8 – Dolinšek 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine 
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Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave 
Občine Vransko št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je občinski 
svet Občine Vransko na 15. redni seji dne 13. 12. 2016 sprejel 

O D L O K  
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja z oznako VR13–1h/SS8 – Dolinšek 
 

I. SPLOŠNO 

1. člen 
(splošno) 

S tem odlokom se določajo izvedbena izhodišča za del območja 
naselja Vransko z oznako VR13–1h/SS8 – Dolinšek. 

OPPN je izdelal ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek 
s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško, pod številko projekta 3/2016 - 
OPPN. 

2. člen 
(pravna podlaga) 

Pravna podlaga je OPN Vransko - Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko  (Uradni list RS, št. 38/08) 
ter Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07). 

3. člen 
(sestavni deli odloka) 

1. Tekstualni del 

2. Grafične priloge: 

- izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega 
prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na 
širšem območju, 
- območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem, 
- prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, 
- zazidalna oziroma ureditvena situacija, 
- prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro, 
- prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave, 
- prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, 
- načrt parcelacije. 

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA 

4. člen 
(območje urejanja) 

Območje urejanja zajema parc. št. 382/15, 382/16, 390/13 in 
390/14, vse k.o. Vransko. 

Velikost območja znaša 2780 m2. 

III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 

5. člen 
(opis prostorskih ureditev) 

Območje urejanja je namenjeno gradnji bivalnih objektov po 
klasifikaciji 11 (stanovanjske stavbe) – eno ali dvostanovanjske 
stavbe.  

Dopustne dejavnosti: 

- stanovanjska dejavnost z možnostjo terciarnih in kvartarnih 
dejavnosti, ki služijo potrebam tega območja. 

Dopustne gradnje: 

- gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih 
zakonito zgrajenih stavb, ki so v skladu z  namensko rabo 
območja, za pozidanost in oblikovanje oziroma za 
večstanovanjske objekte tudi v skladu z dovoljenim  
faktorjem izrabe parcele;         

 
- nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb v skladu z 

namensko rabo območja ter v skladu z višinskim gabaritom, 
dovoljenim za to območje spremembe namembnosti 
zakonito zgrajenih stavb pod pogojem, da je nova 
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja; 

 
- gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, 

ograj, postavitve začasnih objektov (razen objektov 
namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih 
obeležij in urbane opreme. Pomožni objekti za lastne 
potrebe se lahko izvajajo v okviru meril za pozidanost 
oziroma v skladu z dovoljenim faktorjem izrabe (FI). 

 

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO 
OBLIKOVANJE IN TOLERANCE 

6. člen 
(predvideni objekti) 

Na območju urejanja so predvideni naslednji objekti: 

- enodružinska stanovanjska hiša – ESH v gabaritih: 12,00 m 
* 8,00 m s toleranco 2,0 metra oz. do 37% glede na 
tlorisno površino (9,00 m * 13,00 m). 

- garaža - G v gabaritih: 6,00 m * 5,00 m s toleranco 2,0 
metra širine in hkrati se lahko po dolžini podaljša v skladu 
z linijo hiše, s tem se smiselno poveča površina (10,00 m * 
7,00 m). 

- nezahtevni objekti (NZO), so možni znotraj območja 
urejanja OPPN – ja in sicer tudi izven predvidenih lokacij 
obeh garaž, vendar znotraj linije, predvidene za 
nezahtevne in enostavne objekte. Za njih veljajo pogoji iz 
državnih uredb. 

7. člen 
(pogoji oblikovanja – splošno) 

Volumen hiš se oblikuje na podlagi določil OPN, in sicer na 
podlagi izhodišča za VR13-1h/SS8: arhitektura objektov je lahko 
sodobna, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in detajle 
krajevne arhitekture: sleme objektov je lahko vzporedno ali 
pravokotno na os ceste, v odvisnosti od zasnove. Streha: 
simetrična dvokapnica, naklon 35° in 45°, kritina opečna. 
Gabariti objektov: P+1, P+IP 

Razmerje stranic bo med 1 : 1,2 do 1 : 1,5. 

Volumen garaž naj sledi oblikovanju hiše.  

8. člen 
(pogoji oblikovanja – podrobno) 

ESH1 in EHS2: sleme mora biti orientirano v smeri vzhod – 
zahod ali sever jug, torej ali vzporedno lahko tudi pravokotno na 
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cesto, streha mora biti simetrična dvokapnica, z minimalnim 
naklonom 35 stopinj in maksimalnim 45 stopinj.  

Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše 
stranice objekta, ter ne smejo bistveno porušiti ostalih razmerij 
na fasadah. Tloris je lahko tudi lomljen. S prizidavami se ne sme 
bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja.    

Streha je lahko zaključena s čopom. 

Dopustne so tudi frčade, le-te se naj stilsko prilagodijo okolici. 
Zgornji rob frčade ne sme biti višji od slemena objekta. Strehe 
nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha, kar pa ne 
velja za zimske vrtove. 

Možna je tudi kombinacija ravne strehe in strehe z naklonom. 

G1 in G2: sleme naj bo orientirano kot pri hiši, torej ali 
pravokotno, ali vzporedno s slemenom hiše, naklon pa naj po 
oblikovnem sistemu sledi naklonu hiše, torej je lahko tudi 
drugačen, vendar stilsko utemeljen.  

Lokacijski podatki posebnega dela projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja morajo vsebovati grafični prikaz analize 
okolice (lega stavb v prostoru, značilna razmerja stranic tlorisa, 
višine stavb, naklon streh, razporeditev okenskih odprtin na 
fasadi, arhitekturno oblikovanje območja), kjer se gradnja 
oziroma prostorska ureditev načrtuje, s katerim bodo utemeljene 
izbrane usmeritve za oblikovanje objektov. 

9. člen 
(pogoji izvedbe materialov in barv) 

ESH1 in ESH2: fasada je lahko moderna, v lesu, umetnih 
materialih (sestavljena fasada) in v umirjenih tonih.  

Barva mora sovpadati z okoliškimi objekti, s tem, da je lahko 
modernejše zasnovana, vendar v pastelnih ali svetlejših 
odtenkih, barve ne smejo biti kričeče.  

Barva kritine mora biti temna ali v rdečih odtenkih. 

G1 in G2: velja podobno kot pri hiši, oboje mora biti stilsko 
usklajeno.  

10. člen 
(faktor izrabe) 

Na območju urejanja OPPN je za posamezno parcelo lahko: 

- faktor zazidanosti maksimalno 0,40; 
- faktor izrabe 1,2. 

 
V. POGOJI ZA IZVAJANJE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV 
NA OBMOČJU UREJANJA 

11. člen 
(prometno omrežje) 

Cesta:  
Do območja je obstoječ dovoz, ki ima dovolj veliko kapaciteto za 
manevriranje in dostop z vsemi vrstami vozil. Širina uvoza na 
območje je cca 3,5 metre za posamezno parcelo.  

Mirujoči promet: 
Na območju urejanja je predvideno manevriranje avtomobilov, 
za kar so predvidene manipulacijske površine, ki omogočajo 
tako manevriranje kot mirujoč promet. 

 

12. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

Predvidena priključitev je: TP VRANSKO KOŠENINA: 012 : 
omarica bo prostostoječa. 

Mesto priključitve – NN izvod: 104: BAZEN 

Za napajanje v območju ureditve sta predvideni dve merilni 
mesti.  

Eno merilno mesto priključitve na električno omrežje je 
predvideno za napajanje za objekt ESH1. Predvidena priključna 
moč je 1*17kW oz. 1* 3*25 A. 

Drugo merilno mesto priključitve na električno omrežje je 
predvideno za napajanje za objekt ESH1. Predvidena priključna 
moč je 1*17kW oz. 1* 3*25 A. 

Za predvidena merilna mesta je potrebno predvideti 
prostostoječo priključno merilno omarico locirano ob dovozni 
cesti v skladu s priloženo zazidalno situacijo.  

V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja za objekte v območju OPPN si je potrebno od Elektra 
Celje d.d. pridobiti soglasja za priključitev na distribucijsko 
omrežje in izjavo o ustreznosti projektnih rešitev. 

Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih, za katera bodo 
izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije 
distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, 
ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 

Investitor si mora po končanem projektiranju pridobiti soglasja 
pristojnih soglasje-dajalcev. 

Pod NN nadzemnim mestom sta predvidena uvoza in zbirno 
mesto, tako da je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti višino 6 
metrov, v skladu s standardi in predpisi. 

13. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 

Meteorna in fekalna kanalizacija: 
Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. (V grafiki je izdelana 
varianta poteka kanalizacijskih vodov, ki pa se lahko pri 
projektiranju spremeni glede na zahteve). 

Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z 
Uredbo o  odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode 
(Url. RS. Št. 98/2015), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS 
št.: 64/2012, 64/2014 in 98/2015) ter Pravilnikom o tehnični 
izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih in komunalnih ter padavinskih voda (Ur.l. RS 
št. 66/2007, 16/2008). 

Čiste meteorne vode lahko ponikajo lokalno v podtalje ali se 
vodijo v površinski odvodnik (v meteorni kanal), onesnažene pa 
je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob. 

Projektant sekundarne kanalizacije mora pri projektiranju 
upoštevati zgornje navedbe. Možna so odstopanja od grafičnih 
prilog (projektiranje zadrževalnikov, zbiralnikov, itd), v skladu s 
potrebami in podatki, pridobljenimi s strani pristojnih služb 
(DRSV, geologija). 
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14. člen 
(splošni pogoji glede kanalizacije in vodovoda) 

Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije (tudi na hišnih 
priključkih) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov, ograj, 
drogov, itd… in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov. 

Trasa javnega vodovoda in kanalizacije naj se izbira po 
prometnih površinah (cestah). Že pri projektiranju vodovoda in 
kanalizacije pa se morajo predvideni hišni vodovodni in 
kanalizacijski priključki z izvedbo do priključnega mesta 
predvideti izven utrjenih površin. 

Pri projektiranju kanalizacije in vodovoda je potrebno upoštevati 
Uredbo o  odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode 
(Url. RS. Št. 98/2015), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS 
št.: 64/2012, 64/2014 in 98/2015) ter Pravilnikom o tehnični 
izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih in komunalnih ter padavinskih voda (Ur.l. RS 
št. 66/2007, 16/2008). 

Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in kanalizacije v 
območju občinskega podrobnega prostorskega načrta mora 
projektant sodelovati z upravljavcem javnega vodovoda in 
kanalizacije. Za ta namen se predvidijo skupni koordinacijski 
sestanki. 

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na 
vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi 
vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode. 

Odpadne fekalne vode se odvedejo v kolektor, odpadne 
meteorne ter vode za manipulativnih površin pa se najprej 
zberejo v zadrževalnik, katerega kapaciteta se predvidi v PGD 
dokumentaciji, presežek se odvede v meteorni kanal tik ob 
parceli. Za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo 
na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za 
pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.  

15. člen 
(vodovodno omrežje) 

Objekta ESH1 in ESH 2 se priključita na obstoječ vodovodni 
priključek ob parceli. 

Oskrba novih objektov z vodo se zagotovi preko zgrajenega 
javnega vodovoda v izvedbi PE  DN 90 mm, ki poteka severno 
od obravnavane parcele v cestnem telesu. Upoštevati je 
potrebno obstoječo poselitev na področju nove pozidave. 

Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se zaradi nepovratnega 
ventila v vodomerni garnituri ne bo kompenziralo v sistem 
javnega vodovoda, kar mora projektant upoštevati pri 
projektiranju interne vodovodne instalacije. 

Minimalni odmik vseh predvidenih objektov mora biti 3,0 m od 
javnega vodovoda. 

Vsi odcepi in priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih 
ventilov. 

Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. 

Montažo vodovodnega priključka lahko zagotovi le JKP Žalec 
d.o.o. ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec 
d.o.o.. 

16. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

Pri projektiranju TK omrežja se upoštevajo smernice Telekoma 
d.d. in Telemacha d.o.o. in sicer je v dokumentaciji PGD (PZI) v 
postopku pridobivanja GD potrebno izvesti priključitev na glavni 
vod v skladu s predhodno pridobljenimi pogoji, v kolikor se bodo 
objekti na območju OPPN priključili na TK omrežje. Pri vseh 
posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK 
omrežja, ter si pridobiti soglasje na projekt Telekoma d.d..  

Prav tako je izvajalec pri gradbenih delih dolžan izvajati zaščitne 
ukrepe za varovanje KKS kablov v lasti Telemach d.o.o. pri 
projektiranju je potrebno upoštevati projektne pogoje, v smislu 
uskladitve z ostalimi soglasodajalci.  

17. člen 
(ravnanje z odpadki) 

Za vsako parcelo se predvidi zbirno mesto za odpadke tik ob 
dovozu, ki se v projektu PGD dimenzionira tako, da je mogoče 
nemoten odvoz smeti. 

V projektu PGD je potrebno zbirno mesto, ki je hkrati odjemno 
mesto projektirati tako, da bo zadoščeno vsem navedbam iz 
smernic oziroma projektnih pogojih SIMBIO, d.o.o..  

Zbirno/odjemno mesto je predvideno tik ob dovozu do obeh 
objektov in sicer ob upoštevanju pogojev iz smernic: 

- estetskim, higiensko-tehničnim in varnostnim pogojem,  
- ne bo oviralo prometa, 
- strmina bo max. 15% in min. 4%, med Z/O mestom ne bo 

robnikov in drugih ovir, 
- širina Z/O mesta bo za 0,5 metra večja kot širina zabojnika,  
- vrata med Z in O mestom niso predvidena (Z in O mesto je 

eno), 
- tla morajo biti odporna na obrabo in nedrseča.  
 

 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
 

18. člen 
(varstvo zraka) 

Povprečna letna temperatura zraka na območju urejanja znaša 
med 8° in 10° C. Potrebno je zagotoviti ustrezne naprave, ki 
bodo ohranjale temperaturo za določne potrebe znotraj objektov. 

Pri projektiranju objektov je potrebno tehnološke procese 
načrtovati tako, da ne bodo negativno vplivali na zrak (brez 
prašnih delcev in izpustov nevarnih plinov). 

19. člen 
(padavine) 

Povprečna letna količina padavin na območju urejanja je 1400 – 
1500 ml. 

Potrebno je zagotoviti ustrezne zadrževalnike pri projektiranju 
objektov, v kolikor bi se izkazalo, da se odvečna voda ne more 
zadrževati na območju. Odvodnjavanje je sicer predvideno preko 
meteorne kanalizacije. 

20. člen 
(potres) 

Projektni pospešek tal na območju urejanje je 0,15 g. 
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Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati potresno 
ogroženost v skladu s pravilniki o projektiranju stavb. 

21. člen 
(poplave) 

Območje urejanje se nahaja na območju porečja Bolske, vendar 
izven območja katastrofalnih poplav ali erozije. 

22.  člen 
(aglomeracija) 

Območje urejanja se delna nahaja na območju aglomeracij, ki 
oskrbuje od 0 – 2000 prebivalcev. Oskrba s pitno vodo mora 
potekati nemoteno. Na območju urejanja ni dovoljeno postavljati 
naprav, ki bi kakorkoli škodovale ali ogrožale območje v smislu 
zagotavljanja oskrbe s pitno vodo. 

 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
23. člen 

(varstvo pred požarom) 

Za območje predvidenega OPPN je pri načrtovanju smiselno 
upoštevati določila Zakona o požarni varnosti in Pravilnika o 
požarni varnosti, ki določata, da je pri načrtovanju posameznih 
objektov potrebno upoštevati zlasti: 

- odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za 
preprečevanje širjenja požara, 

- potrebno skupno količino vode za gašenje, ki predstavlja 
pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodo-oskrbe 
obravnavanega območja, hidrantno omrežje mora 
izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete, 

- intervencijske in postavitvene površine za gasilce v skladu 
z veljavnim standardom, 

- povečana možnost nastanka požara zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, 

- možnost širjenja požara med posameznimi objekti. 

- vse tehnološke odplake je potrebno kemično očistiti in le 
take odvesti v odvodnik odpadnih vod v kolikor se kasneje 
predvidi to vrstne dejavnost.  

 
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA  

24. člen 
(etapnost gradnje) 

Območje OPPN se lahko rešuje fazno, torej po en stanovanjski 
objekt na podlagi PGD projektne dokumentacije. Garaže in 
nezahtevni objekti se lahko obdelajo v skupni PGD 
dokumentaciji ali kasneje.  

 
IX. KONČNE DOLOČBE 

25. člen 
(vpogled v OPPN) 

OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Vransko 
in pri Upravni enoti Žalec. 

26. člen 
(nadzor) 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 

27. člen 
(pričetek veljavnosti) 

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

Številka: 35058-01/2016                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 12. 2016                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 15. 
redni  seji dne 13. 12. 2016 sprejel 

 
P R A V I L N I K 

o sofinanciranju  malih komunalnih čistilnih naprav 
in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo  

v občini Vransko 
 

1. člen 
(namen) 

 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek 
dodelitve sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 
naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko. 

2. člen 
 
1. Občina Vransko kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska 
sredstva za namen sofinanciranja nakupov in vgradenj 
individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski 
enot (PE) in  hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo. 
 
2. Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč se 
določi v proračunu občine za posamezno leto. 
 

3. člen 
(upravičenci do proračunskih sredstev) 

 
1. Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo: 
- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja 
javnega kanalizacijskega omrežja; 
- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. 
 
2. Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo znotraj 
aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna izgradnja 
gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
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4. člen 
(splošni pogoji in omejitve) 

 
1. Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 
 

- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja, 
morata biti postavljena na območju občine Vransko; 

- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, mora 
biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje 
(imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo o 
uporabnem dovoljenju na podlagi določil prvega odstavka 
197. člena ZGO-1; 

- investitor za MKČN ali hišno črpališče mora biti lastnik 
zemljišča, kjer se gradi MKČN ali hišno črpališče, oziroma 
mora imeti pridobljeno pravico graditi; 

- lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu GJS 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti ukinjena 
obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca GJS; 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno pozitivno 
oceno obratovanja izvajalca GJS. 

 
2. Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 
 

- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 
stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru 
večstanovanjskega objekta ali objekta z več gospodarskimi 
enotami) postavili skupno MKČN ali črpališče, morajo priložiti 
podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN ali 
črpališča, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN ali črpališča ter sklenjeno 
pogodbo med upravljavcem in uporabniki; 

- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali 
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih enot 
v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več 
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno MKČN 
ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov, s katerim določijo skupnega zastopnika, 
ki v njihovem imenu poda skupno vlogo za dodelitev 
sredstev; 

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno pridobiti 
sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem 
pravilniku le enkrat; 

- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za 
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more prejeti 
sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča; 

- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz drugih 
javnih virov; 

- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri 
večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota 
predstavlja eno stanovanje. 

 
5. člen 

(upravičeni stroški za dobavo in vgradnjo MKČN  in višina 
sofinanciranja) 

 
1. Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN  so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka  ni upravičen 
strošek. 
 
2. Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni stroški 
iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino 
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim Odlokom o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09) odmerjen za 
predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na javno 
kanalizacijsko omrežje. 

3. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
4. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100%  upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500 €. 
 
5. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih enot, 
je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.500€ za prvo  enoto in ne več kot 750 € za vsako naslednjo 
enoto. 
 

6. člen 
(upravičeni stroški za izvedbo hišnega priključka in višina 

sofinanciranja) 
 

1. Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja hišnega 
priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. 
 
2. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja hišnega črpališča oziroma izvajalca del. 
 
3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega črpališča 
za enostanovanjski objekt znaša 300 €. 
 

7. člen 
(postopek dodelitve sredstev) 

 
1. Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč se 
določi v proračunu Občine Vransko za posamezno leto. 
 
2. Dodelitev sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč 
se izvede na osnovi javnega poziva po tem pravilniku, s katerim 
se določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih 
sredstev. Javni poziv se izvede enkrat letno in se objavi v 
uradnem glasilu občine Vransko – Občinski informator ter na 
oglasni deski Občine Vransko. 
 
3. Javni poziv mora vsebovati: 

- namen za katerega se sredstva dodeljujejo, 
- višino razpisanih sredstev, 
- pogoje in merila za dodelitev sredstev, 
- pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji, 
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi, 
- naslov za vložitev vloge, 
- rok za vložitev vloge in  
- postopek obravnave vloge. 

 
4. Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev je možno oddati na 
Občini Vransko za tekoče proračunsko leto in po objavi javnega 
poziva, vendar najkasneje do poteka roka javnega poziva. 
 
5. Vloge se obravnava po vrstnem redu oddaje in do porabe 
sredstev v proračunu, ki so namenjana za sofinanciranje 
izgradnje MKČN in hišnih priključkov. V primeru, da na javni 
poziv prispe več vlog kot je rezerviranih sredstev za tekoče 
proračunsko leto se le-te avtomatsko uvrstijo v naslednje 
proračunsko leto. Če vloga ob vložitvi ni popolna se vlagatelja 
pozove k dopolnitvi vloge, če vloge ne dopolni v predpisanem 
roku se nepopolna vloga s sklepom zavrže. 
 
6. O dodelitvi nepovratnih sredstev odloči strokovni sodelavec 
na podlagi vloge in tehničnih podatkov glede možnosti 
priključitve na javno kanalizacijo, ki jih predhodno poda izvajalec 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na 
odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
župan Občine Vransko. Na odločbo druge stopnje pritožba ni 
možna. 
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7. Upravičenca za nepovratna sredstva se pozove k podpisu 
pogodbe. Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni 
stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in 
obveznosti pogodbenih strank. 
 
8. Dodeljena sredstva se izplača na račun upravičenca po 
podpisu pogodbe o sofinanciranju izgradnje MKČN ali hišnega 
črpališča in petnajsti dan po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev. 
 

8. člen 
(hramba dokumentacije) 

 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji najmanj 
5 let. 
 

9. člen 
(nadzor in sankcije) 

 
1. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev lahko izvaja 
strokovna služba občinske uprave ali nadzorni odbor Občine 
Vransko. Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
2. Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena ali 
je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva iz naslova subvencij 
vključno z zakonitimi obrestmi od dneva izplačila do dneva 
vračila sredstev. 
 
3. V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let. 
 

10. člen 
(končna določba) 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 3543/2016                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 12. 2016                               Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta  

Z A P I S N I K 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
 
ki je bila v torek, 25.10.2016, 20. uri v dvorani Inovacijskega 
centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Marjan Pečovnik, Jože Matko, Vid Križnik, Alenka 
Lebeničnik, Ervin Pepel, Monika Vrankar, Ksenija Rovan Krivec, 
Sonja Cencelj in Ivan Kokovnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič in Mateja Godler 
-  mediji: Ksenija Rozman 

 
 

• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo 
glasovanje za sprejem dnevnega reda:  11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 174 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red  14. 
redne seje, kot sledi:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.9.2016 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2016 - redni postopek (obravnava in sprejem) 
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2017 – redni 
postopek (I. branje) 
5. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju občine Vransko– hitri 
postopek 
6. Pravilnik o sofinanciranju hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko 
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2017 
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2017 
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2017 
10. Sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine 
odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so 
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti 
11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet ZKTŠ 
Vransko 
12. Zamenjava člana Vaškega odbora Tešova za območje 
Jeronim (del) 
13. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.9.2016 
 
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.9.2016: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 175 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnika 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.9.2016 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji 
svetniki: 
 
1. Monika Vrankar  
- Podala je pisno pobudo podpisanih Zupanc, Slapnik in Brvar za 
asfaltiranje ceste v Zaplanini JP št. 916 151 ( odcep Kamnik) in 
GC št. 093 103 (odcep Kamnik). 
 
Župan je odgovoril, da glede na sprejeto povprečnino in na 
sprejete programe v občini za enkrat žal ni možnosti asfaltiranja 
omenjenih odsekov. 
 
2. Alenka Lebeničnik 
 - Kdaj bo objavljen razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko za leto 
2017? 
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Župan je odgovoril, da bo razpis objavljen v oktobrski številki 
Informatorja. 
- Kaj se dogaja na regionalni cesti R2-447 na relaciji Ločica – 
Trojane, kjer trenutno potekajo dela, ali je to predpriprava za nov 
asfalt? 
 
Župan je odgovoril, da naj bi na tem odseku preplastili 2 km 
ceste, kdaj pa se bo ta preplastitev izvedla pa ni znano. 
 
3. Marjan Pečovnik 
 - Podal je pobudo za čiščenje meteornih jaškov v trgu Vransko. 
 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda prenesla pristojni službi. 
 
4. Vid Križnik 
- Kaj se dogaja z obnovo mostu na regionalni cesti R2-447 v 
naselju Brode, kjer je še vedno omejitev 40 km/uro, ali se je 
obnova zaključila? 
 
Župan je odgovoril, da najbrž še ni bilo prevzema del, zato 
verjetno še tudi niso odstranili znaka za omejitve hitrosti. 
 
K točki 3 Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za 
leto 2016 - redni postopek (obravnava in sprejem)                    
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mihaeli 
Zupančič, ki je občinski svet seznanila s predlogom Odloka o 
rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2016, nato je odprl 
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko.  
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 176 
Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Vransko za leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2017 – 
redni postopek (I. branje) 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mihaeli 
Zupančič, ki je občinski svet podrobno seznanila s predlogom 
Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2017, nato je odprl 
razpravo v kateri je sodeloval svetnik Jože Matko.  
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proračunu občine 
Vransko za leto 2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 177 
Občinski svet Občine Vransko sprejme predlog Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2017 v 1. branju ter ga 
posreduje v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način, v času od 2.11.2016 do 2.12.2016 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih 
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine 
Vransko– hitri postopek 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali svetniki Ivan Kokovnik, Jože Matko, Ervin Pepel in 
svetnica Alenka Lebeničnik.  
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu: 
1. Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju občine Vransko po hitrem postopku: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 178 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o načinu 
opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb rednega 
vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih 
površin na območju občine Vransko po hitrem postopku. 
 
 in 
 
2. Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju občine Vransko v predloženem 
besedilu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 179 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o načinu 
opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb rednega 
vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih 
površin na območju občine Vransko v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 6 Pravilnik o sofinanciranju hišnih črpališč za 
fekalno kanalizacijo v občini Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo v kateri je 
sodelovala svetnica Alenka Lebeničnik, ki je podala pobudo, da 
se v pravilnik uvrsti še sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 
naprav. Ostali svetniki so se s pobudo strinjali, zato je župan 6. 
točko dnevnega reda prekinil in predlagal nadaljevanje 
obravnave na naslednji seji z dopolnjenim predlogom pravilnika, 
ki ga pripravi občinska uprava. 
 
K točki 7 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2017 
 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni 
nihče sodeloval.  

Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o povprečni gradbeni 
ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2017: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 180 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o povprečni 
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 
2017 v predloženem besedilu. 
 
K točki 8 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje  
Občine Vransko za leto 2017 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri je 
sodeloval svetnik Ivan Kokovnik. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o vrednosti točke za 
določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2017: 10 glasov ZA, 1 glas 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 181 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o vrednosti 
točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za območje  Občine Vransko za leto 2017 v 
predloženem besedilu. 
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K točki 9 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2017 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo v kateri sta svetnici 
Sonja Cencelj in Ksenija Rovan Krivec podali pobudo za 
povišanje denarnih sredstev, ki so namenjena za pomoč 
novorojenčkom. Župan je predlagal da se znesek za 1. otroka, ki 
sedaj znaša 132€ spremeni na 150€, ostali zneski pa se 
sorazmerno povišajo.  
 
Svetniki so se s predlogom strinjali, zato je sledilo glasovanje o 
predlogu Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2017, po predlogu župana: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 182 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko 
za leto 2017. Višina enkratne denarne pomoči novorojencem 
v Občini Vransko se za leto 2017 določi v naslednji višini: 
- 150,00 EUR neto 1. novorojencu v družini 
- 250,00 EUR neto 2. novorojencu v družini 
- 350,00 EUR neto 3. novorojencu v družini 
- 400,00 EUR neto-vsakemu naslednjemu novorojencu v 
družini. 
 
K točki 10 Sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine 
odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so 
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri  ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o višini subvencioniranja 
cene omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode za 
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih 
dejavnosti: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 183 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o višini 
subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in čiščenja 
odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti v višini 30% od 1.1.2017 
dalje v predloženem besedilu. 
 
K točki 11 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet 
ZKTŠ Vransko 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, ter  predal besedo 
predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec. Komisija  je 
predloge obravnavala  na svoji 8. redni seji dne 24.10.2016.  
 
Sledilo je glasovanje o predlogu predstavnikov v sveta Zavoda 
za kulturo, šport in turizem Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 184 
Občinski svet Občine Vransko je potrdil predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve,  imenovanja in priznanja, da se 
v svet Zavoda za kulturo šport in turizem Vransko, kot 
predstavnike ustanovitelja, za pet letno mandatno obdobje s 
pričetkom 6.12.2016 imenujejo naslednji člani: 
- Damijana Podbregar, Vransko 14 
- Boris Križnik, Vransko 133/a in  
- Valerija Jerman, Vransko 89. 
 

K točki 12 Zamenjava člana Vaškega odbora Tešova za 
območje Jeronim (del) 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo svetniku 
Jožetu Matku, ki je bil dne 5.10.2016 prisoten na sestanku 
vaškega odbora Tešova, ta je občinski svet seznanil z razlogom 
za zamenjavo člana vaškega odbora Tešova za območje 
Jeronim (del), nato je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu zamenjave člana Vaškega 
odbora Tešova za območje Jeronim (del): 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 185 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se 
namesto dosedanjega člana vaškega odbora Tešova za 
območje Jeronim (del), Matjaža Ahaca, v vaški odbor 
Tešova imenuje Boštjan Janež, Jeronim 28b. Sklep se 
sprejme v predloženem besedilu. 
 
K točki 13 Razno 
 
Župan je podal informacije z zvezi s problematiko strelišča 
Jeronim in v zvezi z izvajanjem dejavnosti in pridobivanjem 
dovoljenj za obrat za razstavljanje ter zbiralno mesto vozil 
podjetja Global avto d.o.o. v trgu Vransko. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.35. 
 
Številka: 0320/2016                                             
Vransko, 25. 10. 2016  
 
Zapisala:                                                   Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r.      

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

DEL SVOJE DOHODNINE LAHKO NAMENITE 
NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM 

Na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini lahko vsak državljan 
do 0,5 % svoje dohodnine nameni nepridobitnim organizacijam, 
ki delujejo v javnem interesu ali je njihova dejavnost dobrodelna 
(npr. humanitarnim in dobrodelnim organizacijam, prostovoljnim 
gasilskim društvom itd.). Takšna donacija vas nič ne stane, saj 
gre ta denar sicer v državni proračun.  

Seznam upravičenih organizacij najdete na spletni povezavi: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-2249-p1.pdf 

Nato izpolnite za to namenjen obrazec, ki ga najdete na spletni 
povezavi: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/P
odrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_
za_donacije_dec2014.pdf  

S seznama lahko izberete največ 5 organizacij, katerim lahko 
skupaj namenite do 0,5 %. 

Izpolnjen obrazec oddate ali pošljete na pristojni finančni urad. 
Za občane občine Vransko je to Finančni urad Celje, p. p. 2399, 
3102 Celje, ki ima sedež na Aškerčevi ulici 12, Celje. 

Obrazec oddate do 31. 12.. Zahteva nato velja za vsa nadaljnja 
leta, za katera vam bo odmerjena dohodnina, dokler zahteve ne 
prekličete ali spremenite. 



21

 Iz življenja društev

mIKLAVŽEV TURNIR V ODbOJKI

Miklavža povezujemo z dobrim, in 
prav to je beseda turnirja v odbojki  za 
ženske na Vranskem. Dobre igralke, 
dobre igre, dobro vzdušje, dobra hra-
na in dobra organizacija. Kot vsako 

leto, bi lahko rekli, pa vendar je vsako 
leto posebno. Nekatere rekreativke 
so že ponosne babice, druge skrbne 
mame majhnih in malo večjih otrok, 
spet tretje so rekreativke šele posta-
le, saj so še pred nedavnim igrale za 
najboljše odbojkarske klube v Slo-
veniji. In ko vse to zbereš v dvorano 
na Vransko, je vedno posebna energi-
ja dobre volje in igranja. Letošnje leto 
so zmagale igralke ŠRD Ločica. Mla-
denke so prvič igrale za društvo in ga 
uspešno zastopale, za kar jim seveda 
čestitamo. Tako je pokal  po kar dol-
gih letih ostal v naši občini. 

Seveda pa je Miklavž obdaroval prav 
vsako udeleženko in da je bil njegov 
koš lahko poln dobrot, so poskrbeli 
Pekarna Brglez, Pekarna Roter, Tr-
govina LIDL, Trgovina Tuš, Sadex, 
Trgovina MI2 group, Oriflame, 24 
ur.com, Zavarovalnica Sava, Gostin-
stvo Lisjak ter Nova Slovenija.   

Že po tradiciji se je turnir začel s pe-
smijo in končal s pojedino. Pecivo so 
napekle domače igralke, za odlično 
obaro v kruhovih skodelicah pa je 
poskrbel kuhar Robi. 

Za ŠD Vransko: Vesna Pider

UmETNINE IZ KREP PAPIRJA
Na pobudo ge. Martine smo se  izdelovalke rož iz krep papirja povezale v sekcijo 
"VRANSKE ROŽCE". Delujemo v okviru DUTŽO Vransko. Sestajati smo se začele v 
oktobru in svoje izdelke že razstavljale zadnjo soboto in nedeljo v novembru  na 
vseslovenski razstavi na Vranskem. Zbiramo se in ustvarjamo enkrat tedensko v de-
pandansi Našega doma. Idej nam ne manjka, veselimo se novih izdelkov, ki nastajajo 
pod mentorstvom ge. Martine.

PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
V soboto, 3. 12. 2016, je dolgoletni in 
zelo aktivni član Planinskega društ-
va Vransko Ivan Izlakar na slavnost-
ni podelitvi priznanj v Lendavi prejel  
svečano listino PZS,  ki jo prejmejo 
posamezniki, ki so dali bistveni pečat 
planinstvu in planinski organizaciji.

Ivan Izlakar, velik ljubitelj narave in 
gora, je že v najstniških letih postal 
član PD Celje. Leta 1969 je kot pobud-
nik in zagret član iniciativnega odbora 
soustanovil PD Vransko, v katerem že 
skoraj 50 let s  svojim znanjem in iz-
kušnjami prispeva k delovanju in raz-
voju društva. 

Od ustanovitve PD Vransko pa vse do 
leta 2015 je bil član upravnega odbora. 

Od samega začetka je sodeloval pri 
gradnji planinskega doma na Čreti, ki je 
bil odprt od leta 1972, in kasneje v vseh 
fazah njegove razširitve in adaptacije. 
Od leta 1995 do 1998 je kot predsed-
nik vodil društvo, neizmeren pečat pa 
je pustil tudi kot dolgoletni načelnik 
markacijskega odseka. Tečaj za marka-
cista je opravil leta 1982 in se tudi 
uradno pridružil odlični ekipi marka-
cistov, ki obnavljajo in vzorno vzdržu-
jejo društvene planinske poti, o čemer 
pričajo številne pohvale domačih in tu-
jih pohodnikov. 

Ivan Izlakar je dejaven na področju 
varstva narave, od leta 1976 je gorski 
stražar. Odlikujejo ga prijazen odnos 

do soljudi, nesebičnost in skromnost. 
Prostovoljstvo je zanj način življenja, 
zato ne čudi, da je bil leta 1986 tudi 
med ustanovnimi člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Tešova. Je spošto-
van in cenjen krajan. Nedvomno je, 
da je s svojim delom veliko prispeval k 
razvoju planinstva v Spodnji Savinjski 
dolini. 

Za svoje delo je prejel diplomo Alojza 
Knafelca, za razvoj planinstva v regi-
ji pa leta 1998 bronasti znak Zveze 
športnih društev občine Žalec.

Dragi Ivan, iskrene čestitke, veliko 
zdravja ter varen korak!

Planinsko društvo Vransko
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Kulturni program bodo oblikovali: 
OŠ Vransko-Tabor in  

občinska kulturna društva. 
 
 

Vabljeni.  
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BOŽIČNI POHOD 
NA ČRETO 

Planinsko društvo Vransko vabi na tradicionalni  
božični pohod  

na Čreto v nedeljo, 25. 12. 2016. 

Zbirno mesto je pred občinsko stavbo ob 17. uri. 
Poskrbljeno bo za topel obrok. 

 

Sreča se najprej razkrije v očeh,
ker v njih najlepše sije njen smeh.

Srečno 2017.
Literarno društvo LIvRA Vransko
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SKRIVNOSTI NARAVE IN  KmETOVANJA
Še dolgo bomo potrebovali, da bomo razumeli skrivnosti, ki 
z zvezdnega neba vplivajo na naravo. Na razpolago imamo 
rezultate skrbnih znanstvenih poskusov z rastlinami, ki jih je 
opravljala Marija Thun (1922–2012). Ti z dejstvi povedo, da 
to, kar vpliva na Zemljo, ni vsak dan enako, in da si z delom, 
prilagojenim tem ugotovitvam, lahko pomagamo k večjim in 
kakovostnejšim pridelkom. 
Če vam čas dopušča, se teh nasvetov držite, ker vas bodo 
struktura zemlje, obstojnost, okus in barva pa tudi količina 
pridelkov za vedno prepričali. 
Uporaba Setvenega priročnika koledarja za poljedelce, vrtičkar-
je in čebelarje Marije Thun je časovni red za delo z zemljo in 
rastlinami, ker smo intui tivni občutek izgubili. Kmetovanje v 
skladu s kozmičnimi ritmi po načelih biodinamike je prava pot, 
je tista skrb za zemljo, vodo, zrak in reproduktivna semena, ki 
jo pravzaprav našim prednikom in otrokom dolgujemo. 
Na Zemlji vsak dan doživljamo sončni vzhod in zahod. Dnevno 
doživljamo od Sonca osvetljeno Luno, kaj več pa o nebesnih 
telesih ne vemo. Luno prepoznamo v različnih osvetlitvah, 
29,5 dneva je čas od polne do polne Lune. Osvetljenost Lune 
za delo z rastlinami nima posebnega pomena. Pomen imajo 
Lunini loki,  ki se na nebu pol meseca znižujejo (čas za presa-
janje rastlin), pol meseca pa dvigujejo (čas za obiranje plodov) 
ter se ponavljajo na 27,3 dneva. Najbolj pomembno za življen-
je na Zemlji je, pred katerim ozvezdjem zodiaka se Luna na 
svoji mesečni poti ravnokar premika, in tem časom prilagodi-
mo delovna opravila na kmetiji. Iz ozvezdij zodiaka pritekajo 
štiri različne kakovosti sil življenja. Na Zemljo dobimo vedno 
sile tistega ozvezdja, pred katerim se giblje Luna. 
Marija Thun je ugotovila, da Luna posreduje k nam na Zemljo 
sile, ki pomagajo, da rastlina naredi obilo plodov v zemlji, da 

v obilju cveti, da naredi rastlina veliko listov, da oblikuje ve-
liko plodov in semen. Setveni koledar nam pomaga, da bodo 
pridelki korenovk, listnatih rastlin, cvetnic in plodovk višji in 
bolj zdravi. 
Biološko-dinamično metodo kmetovanja je utemeljil dr. 
Rudolf Steiner (1861–1925). Predstavlja del zapuščine, ki jo 
imenujemo duhovna znanost. Ta nas uči razumeti, da odločil-
no deluje na vse žive organizme tudi tisto, česar ne vidimo, in 
danes, žal, še ne znamo meriti. 
Sledi POVABILO NA KROŽEK – BIODINAMIČNO KMETOVAN-
JE, vsak drugi četrtek v mesecu v sejni sobi Občine Tabor, od 
9. do 10.30 ure:  8. 12. 2016, 12. 1. 2017, 9. 2. 2017  in po dogovoru 
do junija 2017. 
S seboj imejte barvice (rdečo, modro, rumeno in vijolično) ter 
Setveni priročnik po Mariji Thun za leto 2016. Priporočam, da 
si čim prej priskrbite Setveni priročnik 2017 (prodaja v trgovi-
ni Lukman Tabor, v knjigarnah Mladinske knjige, pri Društvu 
Ajda Štajerska ali pri Založbi Ajda). 
DECEMBER 2016: 
Decembra je dan najkrajši. Življenje enoletnih rastlin se je umak-
nilo v zemljo, duša Zemlje je čisto pri sebi, čisto v zemlji. Na sveti 
večer (24. 12.) zakopljemo naša semena v dobro zaprtih kozarcih 
v zemljo. Jamo pripravimo prej, v času, ko še ni zmrzali. Kozarce 
tesno zapremo, prekrijemo s senom, z listjem, zemljo in deska-
mi, da bo spravilo lažje. V tem času dobijo semena impulze, ki so 
pomembni za razvoj rastlin v bodočnosti. Semena izkopljemo 6. 
1. in jih shranimo do setve.   

Maja Klemen Cokan, 
KGZS – Zavod Celje, izpostava Žalec

Spoštovani upokojenci! 
 
Če komu, potem upokojencem leta hitro bežijo. 
Leto, ki je za nami, smo v društvu preživeli aktivno –  
druženje na izletih in tedenskih aktivnostih. 
Želeli smo in še želimo,  
da bi se v naše društvo priključili  
še drugi upokojenci,  
da leta, ki so pred nami, preživimo skupaj in aktivno.  
 
Ob novoletnih praznikih pa: 
So dnevi in trenutki, polni sreče in miline, 
ko radostni oči zapremo 
in si tiho zaželimo,  
da ne mine. 
Vse, kar slabo je, z novim letom naj zbledi, 
vse, kar dobro je, naj za vekomaj ostane, 
v miru sreča vas objame. 
 
Še veliko sreče in zdravja v letu 2017. 
 

                           
                         Vlado Rančigaj,  

                                       predsednik DU Vransko 
 

 

 

 

Občankam in občanom  
čestitamo ob dnevu   
samostojnosti in 
enotnosti. 

 
Župan, občinski svet in 
občinska uprava 
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NOVE PRISTOJNOSTI UPRAVNE ENOTE ŽALEC 
NA PODROČJU DIMNIKARSKIh STORITEV

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah 
in Pravilnik o vsebinah vlog za 
izdajo dovoljenj dimnikarskim 
družbam in licenc dimnikarjem, ki 
sta že stopila v veljavo in se bosta v 
celoti začela uporabljati 1. januarja 
2017, dimnikarjem prinašata precej 
sprememb. Zakonodaja med 
drugim uvaja licenčni sistem na 
področju izvajanja dimnikarskih 
storitev. Upravne enote pa smo na 
podlagi zgoraj citirane zakonodaje 
pridobile nove pristojnosti za 
izdajo tovrstnih dovoljenj in licenc. 
Vloge za izdajo dovoljenj bodo 
dimnikarske družbe lahko vlagale 
na upravni enoti, na območju katere 
je sedež dimnikarske družbe, vloge 
za izdajo licenc dimnikarjem pa 
bodo dimnikarji lahko vlagali na 
kateri koli upravni enoti. 

Dimnikarska družba mora imeti za 
izdajo dovoljenja za opravljanje 
dimnikarskih storitev v skladu z 
veljavno zakonodajo v nadaljevanju 
navedeno merilno in drugo opremo, 
potrebno za izvajanje dimnikarskih 
storitev ter računalniško opremo 
za povezavo z evidencami: merilno 
napravo za merjenje dimnih emisij; 
informacijski sistem za vodenje 
evidenc in zagotovljen sistem za 
vpis v evidence, ki jih v zvezi z 
izvajanjem dimnikarskih storitev 
vodi in upravlja Ministrstvo za 
okolje in prostor; najmanj eno vo-
zilo na dva zaposlena v dimnikarski 
družbi in kamero za pregledovanje 
dimovodnih in prezračevalnih  
naprav. Poleg opreme mora 
imeti dimnikarska družba tudi 
zavarovano odgovornost, ki ne 
sme biti nižja od 150.000 evrov in 
mora kriti odgovornost za ravnanje 
vseh dimnikarjev dimnikarske 
družbe. Pomembno je tudi, da 

dimnikarska družba ne sme 
opravljati dejavnosti, povezanih s 
prodajo, z načrtovanjem in izvedbo 
malih kurilnih naprav. 

Dimnikar mora za pridobitev 
licence za izvajanje dimnikarskih 
storitev na upravni enoti predložiti 
izpolnjen predpisan obrazec in 
potrdilo o pridobljeni ustrezni 
izobrazbi ali kvalifikaciji  (dimnikar, 
dimnikarski mojster, delovodja, 
okoljevarstveni tehnik ali da 
ima najmanj visoko strokovno 
izobrazbo ali izobrazbo po 
študijskem programu prve stopnje 
s študijskih področij, ki spadajo v 
ožje področje Tehnika ali v ožje 
področje Arhitektura, urbanizem in 
gradbeništvo, pri čemer potrebuje 
eno leto delovnih izkušenj na 
terenu na področju dimnikarstva). 
Vlagatelju, ki izpolnjuje vse 
predpisane pogoje, upravna enota 
izda odločbo o podelitvi licence, 
ki se izda za neomejen čas in ga 
z dnem dokončnosti odločbe 
vpiše v evidenco. Dimnikar se bo 
moral vsakih osem let dopolnilno 
usposabljati ter potrdilo o udeležbi 
predložiti upravni enoti. Do izdaje 
in vročitve dimnikarske izkaznice 
se za dimnikarsko izkaznico šteje 
odločba o podelitvi licence. 

Nova zakonodaja prinaša no-
vosti tudi za uporabnike kurilnih 
naprav, saj boste lahko izvajalca 
dimnikarskih storitev izbrali 
do konca junija 2017, in sicer 
za prihodnjih 12 mesecev, v 
nasprotnem primeru se bo štelo, 
da ste z izvajalcem, ki je do sedaj 
opravljal to delo, zadovoljni 
(pod pogojem, da je ta izvajalec 
pridobil dovoljenje za opravljanje 
dimnikarskih storitev). Seznam 
izvajalcev storitev bo dostopen 

na spletnih straneh Ministrstva za 
okolje in prostor, ki ga bo objavilo 
predvidoma v začetku leta 2017. 

Dobro je vedeti tudi, da uporabniki 
tovrstnih storitev lahko v primeru, 
da vaše male kurilne naprave 
dejansko ne uporabljate, s tem 
pisno seznanite dimnikarsko 
družbo, ki je na vaši napravi zadnja 
opravila storitev, da ta podatek 
vnese v evidenco. 

Na koncu malo za šalo malo zares 
o dimnikarju, o možu, ki prinaša 
srečo. Običaj pravi, da dimnikarja ne 
smete zavrniti, če vam pozvoni ali 
potrka na vrata. Simbol dimnikarja 
naj bi ponazarjal komunikacijo z 
bitji iz nebes, »od zgoraj« ter nam 
prinašal zdravje, mir, spokojnost 
in ljubezen. Sicer pa je še vedno 
živa vraža, da se moramo prijeti 
za gumb in si nekaj zaželeti, če 
srečamo dimnikarja, in želja naj 
bi se nam izpolnila, vse dni v letu, 
ne le pred novim letom. Skupaj s 
sodelavci in sodelavkami Upravne 
enote Žalec vam želimo, da srečate 
dimnikarja, se primete za gumb, si 
nekaj zaželite in želja naj se vam 
izpolni. Srečno 2017! 

Za dodatne informacije smo vam 
na voljo na Krajevnem uradu 
Vransko na telefonski številki 03 
703 28 20, ki je odprt vsak torek od 
8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 
ure. Lahko pa nas pokličete tudi 
na sedež Upravne enote Žalec na 
številko 03 713 51 20 ali nam pišete 
na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

Simona Stanter, načelnica

POSLOVILI SO SE
Decembra se je od nas poslovil:  

Franc Novak, po domače Koritnikov (1945-2016)
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Hitro, hitro mine čas, 
kaj v tem letu čaka nas? 

Vsaka ZVEZDA ena želja, 
za 

VESELJE, 
ZDRAVJE, SREČO! 

Vse težave POZABIMO, 
novih dni se VESELIMO. 

Folklorno društvo Vransko  
vam želi vesele božične praznike 

 in srečno novo leto 2017. 
 

Mirne božične praznike ter  
sreče, zdravja in varnosti 

v novem letu 2017 vam želi 

PGD Vransko 

“Najlepše stvari ne stanejo nič  
pa se jih tako malo krat zares zavedamo!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob božičnih praznikih  
in v novem letu 2017  
Vam želimo obilo zdravja,  
sreče in osebnega zadovoljstva. 
 
Župan, občinski svet in občinska uprava 

Leta in korake puščamo za seboj, 
le spomini ne tonejo v pozabo. 
A na obzorju že žarijo zvezdice nove dobe. 
Prinašajo nove priložnosti  za naša srečanja  
na kulturnih, turističnih in športnih prireditvah. 
 

Želimo vam vesel božič, 
leto 2017 pa naj bo prijazno z vami. 

 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR - DECEMBER 2016 / JANUAR 2017

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

25. 12. 2016
00.00 POGOSTITEV PO POLNOČNICI ob Cerkvi sv. Jurija 

Tabor
Društvo podeželske mladine Tabor

(070 321 516)

25. 12. 2016
16.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI POhOD NA 
KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO

izpred stare šole Loke
oz. iz Ojstrice

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

26. 12. 2016
18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
TABORSKIh PEVSKIh ZBOROV Cerkev sv. Jurija Tabor Pevsko društvo Tabor

(041 657 580)

27. 12. 2016
19.00

TRADICIONALNI DECEMBRSKI 
TURNIR TROJK V KOŠARKI Dom krajanov Tabor 

Športno društvo Partizan Tabor
Sekcija košarka
(031 895 542)

1. 1. 2017
17.00 NOGOMETNA TEKMA STARI-MLADI Nogometno igrišče 

Razgan

Športno društvo Partizan
Nogometna sekcija

(051 381 306)

12. 1. 2017
9.00-10.30

KROŽEK BIODINAMIČNO 
KMETOVANJE

Občina Tabor – sejna 
soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

31. 1. 2017
18.00

PRAVLJIČNA URICA S 
POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica 
Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

Napovednik dogodkov - DEcEmbER  2016 / JANUAR  2017

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

22. 12. 2016
19.00

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

23. 12. 2016
17.00 PRIhOD BOŽIČKA Z OBDAROVANJEM Šporna dvorana 

Vransko
Občina Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

25. 12. 2016
17.00 NOČNI POhOD NA ČRETO start pred občinsko 

stavbo
Planinsko društvo Vransko

 (041 464 185)

31. 12. 2016
8.00 SILVESTRSKI POhOD start pred občinsko 

stavbo
Planinsko društvo Vransko

 (041 464 185)

3. 1. 2017
10.00 LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

7. 1. 2017
5.00 GREMO SMUČAT V MOKRINE/NASSFELD odhod izpred Športne 

dvorane Vransko
ZKTŠ Vransko 
(041 238 749)

14. 1. 2017
18.00

Predavanje Brede Stele
SLOVENCI NA TRŽAŠKEM KRASU, 

MALONE PREZRT DEL NAŠE ZGODOVINE

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

17. 1. 2017
10.00 LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

17. 1. 2017 
18.00

PRAVLJIČNA URA 
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

21. 1. 2017
19.30

Gledališki abonma
AGENCIJA ZA LOČITVE Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

28. 1. 2017 
10.00

Otroški abonma
COPRNICA DRAGICA Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)
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Vabljeni v našo prodajalnico Pri pek 
Piškoti ... potice ... kruh kot z domače pečice

 ... vse to lahko podarite ...
ali svojo praznično mizo obogatite.

15 % popusta na vse pekovske izdelke, piškote in slaščice.

Ta svet res ni v celoti zlat,
a na njem je nešteto zlatih žarkov,

ki čakajo na odkritje ...
Naj vas ob teh prazničnih dneh božajo žarki

topline, sreče, zdravja in veselja.
Srečen Božič in s pozitivnimi mislimi obsijano leto 2017.

Kolektiv Brglez

Od ponedeljka do sobote od 6. do 13, ure


