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OBČINSKI INFORMATOR
številka 140
Vransko, 22. 12. 2017
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

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

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, ŠD Vransko, PGD
Prekopa-Čeplje-Stopnik, Zavod sv. Rafaela, Studio Di.Foto.
Graf, Teo Delić, Franc Sušnik, Tone Tavčer

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO
Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo
za kratke in jedrnate članke.

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. 1. 2018.
Prispevke zbiramo do 15. 1. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo
avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe
zavračamo.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO

Zgodilo se je ...
VANDALIZEM NA POKOPALIŠČU
Sredi meseca novembra je neznanega objestneža ali več
njih zmotilo stranišče v mrliški mežici. V času intenzivnega urejanja grobov ob dnevu spomina na mrtve je bilo
stranišče namenoma odklenjeno, kar pa je nekoga tako
zelo zmotilo, da je s straniščem fizično obračunal. Materialna škoda je bila ocenjena na 500 evrov.
Bolj kot povzročena materialna škoda skrbi in žalosti odnos
povzročitelja do objekta, ki svojcem pokojnih služi v težkih
trenutkih. Občina Vransko je objestno dejanje naznanila
Policiji in zoper storilca zahtevala kazenski pregon.
Morebitne očividce prosimo, da informacije posredujejo
Policijski postaji Žalec na telefonsko številko (03) 713 47 00
ali na anonimno telefonsko številko Policije 080-1200.

OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI
GASILSKA VAJA: PREKOPA 2017
V okviru meseca požarne varnosti smo bili gasilci iz PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik zelo aktivni.
Naša najpomembnejša naloga je bila pripraviti osrednjo
gasilsko vajo v okviru Gasilskega poveljstva Vransko. Na seji
Upravnega odbora PGD Prekopa smo se dogovorili, da pripravimo vajo na območju, ki bo za izvedbo vaje zahtevna
in poučna.
Tako smo izbrali lokacijo kmetije Ivana Kokovnika v Stopniku. Obiskali smo gospodarja kmetije, ki se je takoj strinjal, da
pri njih izvedemo letošnjo gasilsko vajo.
Po ogledu lokacije smo pripravili elaborat z vsemi podrobnostmi in navodili za izvedbo vaje.
Odgovorni za pripravo načrta vaje smo bili Aljaž Brdnik , Mitja Ribič in Andrej Blatnik.
Gasilsko vajo smo izvedli 28. 10. 2017 ob 15. uri.
Predpostavka vaje je bila, da gori stanovanjski objekt in da
se v gorečem objektu nahaja gospodar kmetije. Med samo
intervencijo pa se poškoduje še operativec, ki pade z lestve.
Alarmirana so bila vsa štiri gasilska društva: PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, PGD Vransko, PGD Tešova in PGD Ločica
pri Vranskem.

Istočasno pa je bila alarmirana ekipa NMP (nujne medicinske
pomoči), ki je sestavljena iz usposobljenih članov in članic za
nudenje prve pomoči. Ekipa deluje na območju Gasilskega
poveljstva Vransko.
Skupno nas je na vaji sodelovalo okrog 50 operativcev in članov ekipe NMP.
Gasilska vaja je bila izvedena v skladu z elaboratom in je potekala brez zapletov.
Po končani vaji nas je nagovoril poveljnik GPO Vransko g. Vlado Reberšek, ki je izvedbo vaje pohvalil in dejal, da bomo
podrobno analizo vaje opravili na seji GPO Vransko.
Tudi župan Občine Vransko g. Franci Sušnik je pohvalil izvedbo vaje in se zahvalil za naše prizadevanje pri delovanju v
gasilskih društvih na območju občine Vransko. Povabil nas je
v Gasilski dom Prekopa, kjer je Občina Vransko za vse, ki smo
sodelovali na vaji, pripravila malico.
V imenu PGD Prekopa sem se zahvalil gospodarju domačije
g. Ivanu Kokovniku za prijazno sodelovanje pri pripravi in izvedbi gasilske vaje.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!«
Poveljnik PGD Prekopa:
Andrej Blatnik
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Zgodilo se je ...
BODITE POZORNI NA DIVJE LOVCE PO JAMAH
V petek, 17. novembra, smo pri Podgradu naleteli na tri
češke divje lovce, ki so želeli oditi v jamo Veternica. Doslej
smo v jamah po Dobrovljah našli le njihove pasti. Tokrat
smo jim vstop v jamo preprečili in od njih zahtevali, da nam
posredujejo svoja imena. Preverili smo jih pri pristojnih organih. Podana so bila lažna imena. Ker pa zaenkrat v jamah
nismo našli novih pasti za jamske živali, kazenska ovadba še
ni bila podana.
Prebivalce Vranskega naprošamo, naj bodo pozorni na predvsem češke, pa tudi poljske in nemške državljane, ki se zadržujejo ali povprašujejo po jamah v bližini. Na Vranskem je
največ jam v okolici Podgrada in Jeronima, pri sv. Joštu in na
Čreti. Gre za divje lovce, ki nastavljajo pasti v jame in jih potem čez nekaj časa poberejo. Takšen način lova jamskih živali
je lahko uničevalen za celotno populacijo določene živali, saj
se lahko v pasti ujame več tisoč živali. Takšen pomor smo
spomladi našli v jami Škadavnica. Na območju Dobrovelj živijo zelo redke jamske živali, zato je varovanje teh še pomembnejše.
Poleg tega pa po zakonu smejo v podzemeljske jame vstopati samo osebe z opravljenim izpitom Usposobljen za samostojno jamarsko dejavnost, ki ga izvaja Jamarska zveza

Slovenije. Tuji jamarji lahko v jame vstopajo le v spremstvu
lokalnih jamarjev oziroma o obisku obvestijo lokalno jamarsko društvo in Jamarsko zvezo Slovenije.
Če boste opazili kaj sumljivega, o tem obvestite nas (041
906 914 – Maks Petrič, Center jamskih doživetij) ali pristojni
Zavod RS za varstvo narave Celje (03 4260 343). Zelo bomo
hvaležni za vsako informacijo.
S skupnimi močmi lahko ustavimo uničevanje naših čudovitih jam.

Pomor več tisoč jamskih živali spomladi 2017 v jami Škadavnica

O TEM IN ONEM Z ZVEZDANO MLAKAR
je tudi v vsakdanjem življenju. Zapleteno, a vendar preprosto. Če v nekaj močno verjameš, se to zgodi.

V sredo, 15. novembra, je avlo Doma II. slovenskega tabora Žalec prežela energija, ki jo je med 120 prisotnih podelila
gostja večera Zvezdana Mlakar. Prišla je na povabilo Medobčinske splošne knjižnice Žalec. O tem in onem se je z njo
pogovarjala Jolanda Železnik, direktorica knjižnice.
Zvezdana Mlakar govori o temah, o katerih nekateri niti
razmišljati ne upajo. Gradi mostove čez reke, da tistim, ki
ji zaupajo, ni treba stopiti v hladno vodo. Ruši predsodke
in mite ter poudarja, da je najprej treba vzljubiti sebe, šele
potem smemo pričakovati ljubezen drugih. "Bodi ti sprememba, ki si jo želiš" je njen slogan, ki ga povsod deli med
svoje poslušalce. S svojo neposrednostjo in preprostostjo
navdušuje vedno več ljudi. Vse pogosteje se med publiko pojavljajo tudi moški.
Obiskovalcem je ponudila možnost, da jo vprašajo, kar želijo.
Največ vprašanj se je nanašalo na njeno zelo gledano oddajo
Zvezdana, v kateri se pogovarja z izjemno zanimivimi gosti.
Rada širi nauk: verjemite in videli boste. Pravi, da napredka
ne bi bilo, če ne bi znanstveniki naredili, kar verjamejo. Tako

Zvezdana Mlakar živi, kar govori. Ne manjka ji poguma. Si
upa, zna in zmore. Zagotovo je bilo eno njenih zelo pogumnih in tveganih dejanj selitev iz mesta na odročno, visoko
ležečo kmetijo, kamor se v zimskih razmerah komaj pripelje.
Kljub temu da ima z njo veliko dela, je tam srečna s svojo
družino.
Drama ni njena sopotnica le v službi, pač pa je bila njena
pogosta spremljevalka tudi v življenju. Veliko je prestala, veliko izkusila, a se je ob vsem marsičesa naučila. Pravi, da se
uči še danes. Njeni učitelji so ljudje, ki jih srečuje, njeni trije
sinovi, situacije, ki jo preizkušajo ... Rada ima življenje, zato
ga zajema z veliko žlico. Pravi, da je srečna. Tudi zato, ker se
je odvadila obtoževati, kriviti in soditi.
Druženje so pričeli in končali z njej zelo ljubo skladbo Simply
the best, ki ji vselej da energijo in moč ter jo motivira.
Jolanda Železnik

Zgodilo se je ...
RESNIČNO NI TEŽKO
Ni težko, če združimo moči. Pravijo, da se gibanje z leti upočasni, da postanemo bolj počasni, nepazljivi … Verjetno vse
to drži. A kje je tista meja? Pravijo tudi, da te pri 40 letih še
ne sme nič boleti. To seveda ne drži. Takrat se pojavijo že
prvi znaki oziroma rezultati, plusi in minusi, ki si si jih prislužil
skozi vsa ta leta. Tu in tam te že malo zbode, zaskeli, včasih
tudi zaboli, a to ni nič v primerjavi s tem, da jih lahko dočakaš
še enkrat toliko. Zato je sedaj pravi čas, da se vzameš v roke
in si rečeš: "Do tu je šlo tako, sedaj bo pa malo drugače."
Zato začni ceniti svoje zdravje, migaj, poj, se smej in rad se
imej. Bodi v družbi z dobrimi ljudmi in delaj dobro zase in za
druge, kolikor je v tvoji moči, in nikoli ne pozabi, da vsak najmanjši gib kljub bolečini veliko šteje. EN SAM MAJHEN NASMEH IN ENA PRIJAZNA BESEDA LAHKO PRINESETA TOLIKO DOBREGA.
Anica Cencelj

TA VESELI DAN KULTURE IN ČAROBNA STOPALA
Ta veseli dan kulture,
ko se na stežaj odpro
vrata vseh kulturnih
hramov, je bil letos
v nedeljo. Zavod
za kulturo, turizem
in šport Vransko je
povabil na ogled
Schwentnerjeve hiše,
gasilske in etnološke
zbirke. Že v petek
pa smo na pravljično
delavnico v Schwentnerjevo hišo povabili otroke iz Vrtca Vransko, skupino 5-6, ki je vključena v projekt Turizem v vrtcu.
"Ali veste, da imamo
oči in ušesa tudi na
podplatu?" je avtorica pravljice Čudežna
stopala Ivana Pajenk nagovorila otroke na začetku. Debelo
so jo pogledali, potem pa prisluhnili zgodbi o Oli in babici,
ki sta skupaj odkrivali čudežna stopala. Ko so razjasnili vse
"čudne" besede, ki jih je omenjala babica, so otroci dobili
vsak svoj list s stopalom in skupaj z avtorico risali, kje na sto-

palu so točke posameznih organov. Na koncu je sledilo najboljše. Drug drugemu so poiskali na podplatih posamezne
točke in jih zmasirali. Povsem umirjeni so se vrnili v vrtec,
novim dogodivščinam naproti, in obljubili, da bodo doma
zmasirali podplate staršem. Tako so se ob pravljici naučili nekaj novega in hkrati zaznamovali spomin na našega največjega pesnika.
TG
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VETERANSKE DRUŽINE GOSTILA OBČINA VRANSKO
V lovskem domu LD Vransko na Tešovi je potekalo tradicionalno srečanje družin, ki so v času osamosvajanja Slovenije
skrivoma hranile orožje Teritorialne obrambe, sekretariata za LO in ljudske Milice, ki ga je hotela v svoja skladišča
odpeljati jugoslovanska armada.

Prijetno druženje, polno spominov na osamosvojitveni
čas, vsako leto z občino gostiteljico organizirata Območno združenje ZVVS Spodnje Savinjske doline in Veteransko
društvo Sever – odbor Žalec. Letos je bila gostiteljica srečanja Občina Vransko na čelu z županom Francem Sušnikom, ki
je z LD Vransko in OŠ Vransko poskrbel za nadvse prijeten in
doživet kulturni in družabni program. Srečanja so se poleg
veteranskih družin in obeh veteranskih organizacij udeležili
še župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek, podžupan
Občine Tabor Ludvik Miklavc, podžupan Občine Polzela
mag. Marjan Močnik in nekdanji komandir Postaje milice
Žalec Stanislav Veniger.
Udeležence srečanja je najprej nagovoril župan Franc Sušnik
in vsem zaželel prijetno počutje ob spremljanju kulturnega

programa učencev OŠ Vransko in tokratnem druženju, kjer
so po uradnem delu imeli glavno besedo lovci s svojo lovsko
kulinarično ponudbo. Po končanem kulturnem programu, ki
je bil poln domoljubja skozi pesem, besedo in glasbo, so člane
družin in ostale udeležence nagovorili predsednik OO ZVVS
Spodnje Savinjske doline Adi Vidmajer, predsednik veteranskega združenja Sever – odbor Žalec Rado Gašperič in
predsednik LD Vransko Florjan Rojnik. Slednji je izrazil veselje in zadovoljstvo, da so njihovi gostje, Vidmajer in Gašperič
pa sta na kratko osvetlila osamosvojitveni čas. Vsak je s svojimi besedami poudaril pomembnost tistega časa, hrabrost
družin, ki so skrivala orožje, in pomen tovrstnih srečanj, ki
ohranjajo trdno vez med družinami in veteranskima združenjema.

Srečanje se je nato nadaljevalo in končalo v medsebojnih pomenkih, spominih na tisti čas in z željo, da se tako srečujejo
tudi v prihodnje. Kot rečeno pa ob vsem tem ni manjkalo dobre kapljice in bogate lovske kulinarike, kar je bilo še posebej
zanimivo in drugačno.
T. Tavčer

JUBILEJNI KONCERT OB 60-LETNICI
V dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu je v četrtek, 7.
decembra, potekal slavnostni koncert Glasbene šole »Risto
Savin« Žalec, posvečen 60-letnici šole.
V zraku je bilo pred koncertom čutiti izjemno napetost in
pričakovanje, saj so koncerti glasbene šole vedno nekaj
posebnega, tokrat pa je šlo za slavnostni koncert, zato so
bila pričakovanja še večja in več kot presežena. Neizmerna
množica obiskovalcev, ki so zaradi izjemnega povpraševanja po vstopnicah uspeli priti v dvorano, je bila navdušena in
je koncert označila za edinstven in neponovljiv, razočaranje tistih, ki so ostali brez vstopnic, saj jih je zmanjkalo že tri
tedne pred koncertom, pa je bilo izjemno.
Obiskovalce je ob prihodu v avlo kulturnega doma pričakala glasba, ki so jo izvajali člani narodno-zabavnega ansambla glasbene šole in nova, izjemno simpatično oblikovana
maskota »Savinko«, katero, tako zagotavlja ravnatelj šole,
bodo lahko občani odslej redno videvali na prireditvah in
srečevali na ulicah. Ob vhodu v dvorano in v dvorani so obiskovalce pričakale učenke baleta, ki so jim delile zastavice
z novim logotipom šole, ki odlično predstavlja odprtost in

vedrost glasbene šole in je barvno zelo privlačen. Zaradi izjemnega vzdušja, ki je obiskovalce zajelo že v avli doma, se
je koncert začel z manjšo zamudo. Ko so vsi zasedli svoje
sedeže, je bilo opaziti izjemno lepo pripravljen oder, ki je bil
oblečen v belo preprogo s črno sedežno garnituro, na levi
strani odra pa so bile manjše mize, na katerih so na podelitev
čakala spominska odličja, ki jih je ravnatelj mag. Kozmus kasneje podeljeval. Ker nikjer ni bilo nobenih glasbil, so se vsi
spraševali, kaj se bo zgodilo.
Potem pa se je začelo ... Zavesa se je odgrnila, prikazal se
je drugi del odra, ki je bil skrit za njo. Svetlobna kulisa, izjemna osvetlitev, izjemna paleta barv in svetlobni učinki
so glasbo, ki jo je začel izvajati godalni orkester nekdanjih
učencev šole, ki ga je vodil Andraž Slakan, izjemno dopolnjevali. Takšnega odra v Žalcu še ni bilo, so po koncertu trdili obiskovalci. Voditelj koncerta Boštjan Romih, prav tako
nekdanji učenec glasbene šole, je na oder povabil ravnatelja
šole mag. Gorazda Kozmusa, ki je zbrane navdušil s svojim izjemnim govorom. Slavnostni govornik prireditve je bil župan
Občine Žalec Janko Kos, ki je poudaril pomen dobrega dela
šole in pohvalil delo ravnatelja glasbene šole. Omeniti velja,

Zgodilo se je ...
da so bili na prireditvi prisotni prav vsi župani Spodnje Savinjske doline. Za uvodnimi govori je sledil izjemen pogovorni del koncerta, ko je voditelj Boštjan Romih na oder povabil
posebne gostje koncerta, nekdanje učenke glasbene šole, ki
so s svojim delom postale znane širši slovenski javnosti. To
so Manica Janežič Ambrožič, Ljerka Bizilj, Alenka Bratušek
in Urška Žolnir, ki je v imenu vseh pokazala, da še vedno zna
zaigrati na klavir. Ravnateljeva osnovna ideja koncerta so bili
nekdanji učenci šole, zato so po pogovoru voditelja s posebnimi gostjami nastopili še harmonikarski orkester, ki ga je
za nastop pripravila Nataliia Ermakova, kitarski orkester, ki
ga je za nastop pripravila Marija Alatič, in pihalni orkester, ki
ga je za nastop pripravil Januš Rasiewicz, sestavljen iz nekdanjih učencev. Ravnatelj je kasneje podal izjavo, v kateri se
je zahvalil vsem nekdanjim učencem in poudaril, da je bila
zamisel o tem, da bi nastopili izključno nekdanji učenci, zelo
drzna in logistično zahtevna ter unikatna v slovenskem prostoru, saj tega na takšen način ni izvedel še nihče. Koncert je
bil tudi priložnost, da se je ravnatelj s podelitvijo spominskih

odličij glasbene šole zahvalil vsem, ki so s svojim prostovoljnim delom in pomočjo kakor koli pripomogli k promociji
glasbene šole, prav tako pa je bila predstavljena knjiga, ki je
izšla ob 60-letnici šole in je plod dveletnega dela in zbiranja
podatkov.
Da prihodnost sloni na mladih, smo spoznali tudi na tem koncertu, saj so kot zadnji, pod mentorskim vodstvom Biljane
Ann Novak in ob klavirski spremljavi Željke Kolenc, nastopili
člani pevskega zbora glasbene šole, ki ga je na oder pripeljala nova maskota šole »Savinko«. V trenutku odjave koncerta so oder zasuli zlati lističi in ustvarili izjemno podobo. Na
odru so se zboru pridružili tudi vsi nastopajoči in se od obiskovalcev poslovili s simpatičnim mahanjem s promocijskimi
zastavicami, ki se mu je pridružila celotna dvorana. Kasneje, v avli kulturnega doma, je ravnatelj z župani Spodnje Savinjske doline razrezal torto, kot se spodobi za rojstni dan,
glasbena šola pa je tako stopila na pot proti svoji 70-letnici.
T. Tavčer
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ABONMA 2017/2018
ZA ABONMA IN IZVEN

OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 20. januar 2018, ob 10.00

sobota, 27. januar 2018, ob 19.30

TRIJE PRAŠIČKI

IKARUS

igrano-lutkovna pravljica za otroke od 3. leta starosti, 30 minut

zgodba o poletu

Lutkovno gledališče Velenje

Društvo Mali petelin

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO

Smučanje v Avstriji 2018
Datum

Kraj

Cena odrasli

Cena otroci

6. 1. 2018

NASSFELD/
MOKRINE

47,00

32,00

3. 2. 2018

TURRACHER
HÖHE

47,00

32,00

Cene so v EUR.
Otroci letnik 2003 – 2011.
Minimalno število potnikov: 40

Prijave sprejemamo: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749 ali zkts.vransko@gmail.com

Knjižnična stran

V JANUARJU NAPOVEDUJEMO:
• torek, 9. in 23. januar 2018, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje s stanovalci doma
• petek, 19. januar 2018, ob 18. uri: Mjanmar - pozabljen raj, potopisno predavanje Mateja Koširja
• torek, 23. januar 2018, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
Vabimo k vpisu v bralni projekt za odrasle SAVINJČANI BEREMO 2017/18, ki se je pričel 20. novembra 2017.
Vabljeni!

PRAZNIČNA PRAVLJIČNA URA Z DELAVNICO USTVARJANJA NOVOLETNIH VOŠČILNIC
Decembrska pravljična ura je bila v Občinski knjižnici Vransko
povsem praznična. Druženje smo začeli s prepevanjem
božičnih pesmi ob kitarski spremljavi Brine Krašovec, nato smo
prisluhnili zgodbici o enem izmed treh dobrih decembrskih
mož, Božičku. Še pomnite, da Božiček prihaja s Finske, kjer v
majhni vasici živi z gospo Božičkovo in s številnimi škrati, ki mu
pomagajo izdelovati in pakirati darila? Ste vedeli, da Božiček
tudi praznuje božič? Ko obdari vse otroke na svetu, se izmučen
vrne domov, zato si privošči vročo savno in nekaj spanca, nato
pa odhiti k maši in na predstavo, ki so jo za praznik pripravili
palčki vajenci. Pa tudi obdarujejo se. Ni pomembno število
daril, le to, da so podarjena iz srca. Zato smo se tudi mi lotili
izdelovanja novoletnih voščilnic, da razveselimo svoje najbližje
in jim tako sporočimo, da mislimo nanje in jih imamo radi.

»Kar kane z neba, je treba vzeti;
kar svet nakloni, naj te ne zlomi;
kar sam ustvariš, naprej podariš.
Tako pričeto, tako končano,
bo novo leto prav izravnano.«
(Oton Župančič)

Vse dobro v letu, ki prihaja, vam želi
kolektiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
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"NAJBOLJŠ´ NA SVET´ JE NA RIGLJU SEDET"
Rigelj je 554 m visok hrib na jugozahodnem delu Vranskega, kamor
se lahko povzpnemo preko Gorice
ali s poti, ki vodi na Brce. Na Riglju
že vrsto let stoji bivak, kjer se lahko odpočijete in vpišete v zvezek
pohodnikov, poleg njega pa je tudi
miza s klopco, ki pa je bila že precej
dotrajana. Zvesti obiskovalci hriba
z Ločice pri Vranskem so se odločili to klopco obnoviti, mladi planinci
planinskega krožka Osnovne šole
Vransko-Tabor pa smo pristopili na
pomoč. Preko Gorice smo se v soboto zjutraj odpravili proti Riglju in
čez na Brce, kjer smo najprej pojedli
malico iz nahrbtnika. Nato smo pobrali les in ga nesli prav do vrha hriba. Na vrhu so spretni fantje pomagali vrtati luknje in pritrjevati lesene
deske in po kakšni uri in pol je bila

miza videti kot nova. Ostali so medtem poiskali primerne skale za polico, na kateri
stoji. Čez drn in strn smo stekli do Gorice, se poigrali v gozdičku in nato odšli do šole.
Res prijeten pohod!
Mentorici: Nataša Pečovnik in Maja Jerman

Z MEDVEDI V ZIMO
V vrtcu nas je obiskalo 7 Medvedov
in Zaljubljena medvedka. Na igrišču
se jim je vse umaknilo, kajti odšli so
kar počez, na goro - da vidijo, kaj je
za njo! Šli so v svet …
Uvodna motivacija - igra 7 Medvedov in Zaljubljena Medvedka je
popestrila obogatitveno dopoldne.
Dodobra je razgrela misli in srca
otrok. Kljub zimskim razmeram smo
izvedli obogatitveni dan zunaj in lahko smo ponosni na opravljeno delo.

V stalnem kotičku z nestrukturiranim materialom so imeli pravo
tehnično delavnico. Preizkusili so se
v gradnji, zabijali so žeblje in žagali.
Rokovali so s pravim orodjem. Bravo! Lotili so se prostorskega oblikovanja in gradili hiške za medvede
iz različnih lesenih kosov in vej. V

glasbenem kotičku so preizkušali, kako iz plastičnih veder različnih velikosti in oblik
izvabiti zvok. Preizkusili so tudi, kako zvenijo rabljene pokrovke, če po njih udarjaš z
različnim materialom. Ponazarjali so gibanje pravih medvedov, se kotalili in premagovali ovire - poligon. Po NTC- programu so metali kocko in izbrali način prenašanja
stvari ali se podali v »centrifugo«. Iskali so pare medvedov različnih velikosti, se urili
v prirejanju in seriaciji. Spoznali so deklamacijo Hruške Anje Štefan, si pripravili čaj iz
sedmih zelišč, ki smo jih pridno shranjevali skozi leto, ga sladkali z medom in osvežili
z limono.
Tako smo pokrili vsa področja kurikuluma, poskrbeli za pestre dejavnosti in
otroke obogatili z lastnimi izkušnjami.
Nekaj misli otrok:
»Všeč mi je bilo, ko smo kuhali čaj z medom in limono.« (Hana, 4 leta)
»Igrali smo na inštrumente, ki so viseli
na vrvici.« (Ela, 5 let)
»Meni so bili pa medvedi všeč.« (Zoja,
4 leta)
»Všeč mi je bilo, ko smo zabijali žeblje in
žagali.« (Vid, 5 let)
Nuša Križnik, Laura Fekonja, Maja Gams

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
EKSKURZIJA V POSTOJNO

Četrtošolci Osnovne šole Vransko-Tabor smo se v mrzlem novembrskem jutru podali
v Postojno. Tam smo spoznavali kraško pokrajino in kraške značilnosti, nad katerimi smo bili očarani. Čeprav z zamudo, smo se domov vrnili zadovoljni in polni lepih
spominov ter novih znanj. Učenci so svoje doživetje takole strnili v zapise.
V sredo, 15. 11. 2017, smo obiskali Postojnsko jamo, Predjamski grad in EXPO.
Z avtobusom smo se peljali po avtocesti in se ustavili na počivališču Lom, kjer smo
pojedli malico. Končno smo prišli v Postojno.
Najprej smo obiskali Predjamski grad, tam smo si ogledali grad. Videli smo orožarno, spalnico, domačo kapelo, sodno sobo, mučilnico, temnico, kraljevo sobo,
sobo služkinj in zaklonišče. Prvi lastnik gradu je bila družina Kobencelj, slišali pa
smo tudi zgodbo o najbolj znanem prebivalcu gradu, Erazmu Predjamskem, in
videli topovske krogle, s katerimi so napadali grad.
Po ogledu Predjamskega gradu smo šli v restavracijo Briljant. Tam so nas fotografirali turisti iz Tajvana. Jedli smo dunajski zrezek ali pico.
Po kosilu smo šli v EXPO, kjer smo videli, kako so narejeni kapniki in kako so si
včasih ogledali jamo, ko vlakcev še ni bilo.
Končno smo prišli v Postojnsko jamo. Prvih deset minut smo se peljali z vlakcem,
naprej pa smo šli peš. V jami je bilo temno, prižgane so bile luči. Prečkali smo
Ruski most, ki so ga zgradili zaporniki. Videli smo še Špagetno, Belo in Rdečo
dvorano. Vodič Sašo nam je pokazal dva najlepša kapnika. Videli smo kapnike, a

se jih nismo smeli dotikati, saj bi postali rjavi in umazani in potem ne rastejo
več. Videli smo tudi največjo jamsko
žival na svetu – človeško ribico. Velika
je od 25 do 30 centimetrov, ima štiri
noge in občutljivo kožo. Človeška ribica živi v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem.
Obstaja tudi črna človeška ribica, ki so
jo našli blizu Črnomlja. Je ogrožena vrsta.
Ekskurzija nam je bila zelo všeč, saj smo
se naučili in videli veliko novih stvari.
Manca, Mitja in Inja, 4. a
Avtobus nas je pobral pred šolo.
Odpeljali smo se do Predjame. Tam
smo si ogledali Predjamski grad. Grad
je sestavljen iz zidanega in jamskega
dela. Potem smo se odpeljali na kosilo
v restavracijo Briljant. Tam smo pojedli
naročeno kosilo. Potem smo si ogledali
razstavo EXPO, kjer sem si zapomnila,
da so v jami našli marsikaj. Tudi to, kako
je pračlovek uporabil kost jamskega
medveda za piščal. Po ogledu smo šli
končno na vlakec, ki smo ga vsi čakali.
Vlakec nas je odpeljal v središče jame,
od tam pa smo hodili in si ogledovali kapnike. Po Postojnski jami nas je
vodil vodič in nam razložil veliko stvari. Ogledali smo si tudi človeške ribice.
Mimo bobneče reke Pivke smo odšli na
vlakec, ki nas je popeljal nazaj na površje. Ogled je trajal skoraj dve uri. Ko smo
prišli iz jame, nas je že čakal avtobus in
šofer nas je odpeljal domov.
Žan Luka, Eva, Žana, Laura, Zala, Bine,
4. b
Pripravili:
Klavdija Kropec in Danijela Jeršič

SMUČIŠČE NA PRVINAH OBRATUJE
Za vse, ki še ne veste, smučišče na Prvinah - Zaplanina že obratuje. Proga večinoma (razen najvišjega dela smučišča)
ni preveč strma in je primerna tako za prve korake otrok na snegu kot tudi za tiste, ki odlično smučajo.
Vlečnica obratuje ob ugodnih snežnih razmerah. Informacije na tel. št.: 040 359 190.
Posnetek je nastal v nedeljo, 3. 12. 2017, popoldne.
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MLADI KUHARJI V VRTCU

KUHARSKO-VRTNARSKI KROŽEK

Pri kuharskem krožku želimo otrokom na igriv način približati zdravo prehrano ter jih navdušiti za samostojno pripravo
okusnih in hranljivih jedi.
Na prvem srečanju kuharjev smo pripravljali palačinke s salamo in sirom.
Prva skupina otrok je s servirnim nožkom rezala sir in salamo. Zraven so nedvomno uživali in se naučili še osnovne
motorike rezanja.
Druga skupina je pripravila maso za palačinke. Preden smo
jih začeli peči, smo salamo in sir vmešali v palačinkino zmes.
Peka se je lahko pričela.
Da pa smo lahko palačinke pojedli, smo popekli še kruhke.
Otroci so bili nad svojim rezultatom zelo navdušeni in komaj
čakajo naslednje srečanje.
Mateja Pečovnik, Barbi Skok

Mesec je naokoli, gobe v zamrzovalniku ni dobro dolgo hraniti,
pa smo se lotili kuhe. Kaj drugega
kot gobovo juho in tradicionalno
prilogo ajdove žgance z ocvirki. Še
dobro, da je naša mentorica Nataša v svojem otroštvu lahko vedno
pomagala babici pri kuhi. Neprecenljivo znanje lahko sedaj predaja naprej mladim, nadobudnim,
kuharskim navdušencem. Skoraj
vsi so se že srečali z žganci, pripravljali pa le redki. Pa še ti so kar
instant moko kupili in v pičlih treh
minutah skuhali žgance. Mi smo se
jih lotili po starem, kar pomeni dvajset minut kuhanja. Navdušeno smo oblikovali luknjico v goro in čakali, da vulkan
rahlo izbruhne in potem brbota voda okoli in naokoli ... Ja,
kar zgodbe so nastajale. Medtem smo skuhali tudi gobovo
juho. Moke smo imeli precej več, kot smo jo potrebovali za
žgance, zato smo se lotili še peke ajdovih palačink. Namazali
smo jih z zmletimi bučnimi semeni, ki smo jim dodali malo
sladkorja in smetane. Najprej zelen namaz ni nikogar mikal,
ko pa smo ga okusili, je kar klical po še. Z njim smo namazali
še listnato testo in si pripravili male zavitke. Postregli smo
vse, ki so pozno popoldne še bili v šoli. Gospe čistilke in pomočnica ravnateljice so našo kuho pohvalile.
Kot vsak pravi kuhar smo zapisali tudi recepte. Tokrat smo
jih zapisali v stripu in prav zabavno je bilo. Tako so nastali
stripi Jaz žganc, Jaz gobova juha in še mnogo drugih.
Mentorici: Maja Jerman in Nataša Pečovnik

MLADI PLANINCI VRTCA VRANSKO NA POHODU
Konec novembra smo izkoristili
ugodno vreme ter se ponovno podali na pohod. Zaradi nižjih temperatur smo se tokrat odločili za
krajši potep.
Pot nas je vodila čez nadvoz nad
avtocesto, kjer smo mahali tovornjakom, do Ilovice. Na polju smo
srečali g. Vraniča, dedija enega
izmed naših planincev, ki nas je presenetil s sladkim prigrizkom, za kar
se mu zahvaljujemo.
Na Ilovici smo zavili levo v gozd in
naprej nadaljevali pot po gozdu.
Opazovali smo spremembe v naravi, v gozdu, se skrivali za drevesi, lovili, ugotavljali in preizkušali, za kaj
vse lahko uporabimo veje, palice,
debla, štore, korenine, storže …
Pot se je vila po gozdu vse do Tršce,
kjer smo se pri družini Zajc ob krušni
peči pogreli in malo odpočili. Na
mizi so nas že čakali sveže pečeni
piškoti in topel čaj. Hvala ge. Mariji
za gostoljubje in topel sprejem.

Stežka smo si ponovno nadeli nahrbtnike in se odpravili naprej. Pred nami je bil še
spust v dolino ter krajši del poti, ki je vodila mimo čistilne naprave do vrtca.
Katja, Matejka, Mateja
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 22. december 2017
VSEBINA
AKTI

ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2018
2. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2019
3. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje stanovanjske gradnje Podgorica- Dolinšek
4. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št.
2636/19, k. o. Prekopa
5. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem
načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem
priključku Čeplje
6. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2018
7. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko za leto 2018
8. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence
v Občini Vransko v letu 2018
9. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence
v Občini Vransko v letu 2019
ZAPISNIKI
10. ZAPISNIK 20. redne seje občinskega sveta

AKTI
1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2018
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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16- odl. US), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in
80/16, 33/17 - ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15, 54/16) je Občinski svet
Občine Vransko na 21. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
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Številka 72/2017

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2018 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
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

Proračun 2018
v EUR
2.675.084
2.343.105

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

2.026.359
1.750.452
219.157
55.750
1.000

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

316.746
159.046
3.200
6.000
500
148.000
39.275
0
39.275
0
0
0
292.704
292.704
2.610.857
851.487
164.567
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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

Številka 72/2017 – 22. 12. 2017
25.432
607.788
15.700
38.000
1.012.360
13.300
536.279
83.477
379.304

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

697.304
697.304

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

49.072
34.869

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

64.226
64.226

14.203

Proračun 2018
v EUR
0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

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

0

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

0

0

Proračun 2018
v EUR
193.466

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

193.466
193.466

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

268.067

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

268.067
268.067

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

-10.374

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-74.601
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40.742

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 razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA 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. 3/07-uradno prečiščeno besedilo,
9/11 in 83/12), 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.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

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

-64.226

3. člen
(izvrševanje proračuna)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

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

5. člen
(proračunski uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski
svet, župan, nadzorni odbor) 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
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osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske
izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih
proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje
uporabnikov se dogovori s pogodbo.

programov

posrednih

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.
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2018 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 neunovčljivosti 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.

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.

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2
% bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2018 znašajo
10.000 EUR.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

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 2018 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.
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16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij
v letu 2018 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 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2018,
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: 410/2017
Vransko, 12. 12. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019
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 in 76/16-odl.US), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP,
80/16 in 33/17 - ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Občinski informator
– Uradne objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15, 54/16) je
Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne 12. 12. 2017
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2019 določajo
proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter
obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
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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
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

Proračun 2019
v EUR
2.559.923
2.341.219

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

2.044.243
1.768.336
219.157
55.750
1.000

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

296.976
162.776
3.200
4.500
500
126.000
12.000
0
12.000
0
0
0
206.704
206.704
2.437.178
738.147
164.567
25.432
494.448
15.700
38.000
1.008.210
7.000
538.429
83.477
379.304

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

641.750
641.750

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

49.072
34.869

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

14.203
122.744
122.744
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

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

0

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

0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

Proračun 2019
v EUR
193.466

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

193.466
193.466

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

276.331

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

276.331
276.331

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

39.879

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-82.866

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

-122.744

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

40.742

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 razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH

DELEŽEV (750+751+752)

Proračun 2019
v EUR
0

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

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.

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. 3/07-uradno prečiščeno besedilo,
9/11 in 83/12), 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)

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:

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski
svet, župan, nadzorni odbor) 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.

-

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.

6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

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.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih
proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje
uporabnikov se dogovori s pogodbo.

programov

posrednih

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.
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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
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-

se zaradi neunovčljivosti 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)

Številka 72/2017 – 22. 12. 2017
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega
navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
Proračunski rezervni sklad v letu 2019 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.

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.

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.

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.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.

15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)

12. člen
(splošna proračunska rezervacija)

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

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.
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 2019 znašajo
10.000 EUR.

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

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o
njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.

16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

13. člen
(proračunski skladi)

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij
v letu 2019 ne bo dajala poroštev.

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane
po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2019 se oblikuje v višini
28.000 EUR.

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)

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.
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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
2019 ne smejo zadolževati.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2019,
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: 410/2017
Vransko, 12. 12. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje stanovanjske gradnje Podgorica- Dolinšek
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07 in spremembe), Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 117/04 in spremembe) in 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 21. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje stanovanjske gradnje PodgoricaDolinšek
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica – Dolinšek.
2. člen
(opredelitev obračunskega območja)
Obračunsko območje za izgradnjo komunalne opreme je
določeno z naslednjimi parcelnimi številkami: 373/20, 373/21,
373/22, 373/23, 373/26 in 386/4(del) vse k.o. 1012 Vransko v
skupni izmeri 3.245 m2.
3. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)
V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema, ki jo
je potrebno zgraditi za opremo stavbnih zemljišč v smislu 72.
člena ZPNačrt. Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja
prostora se šteje za komunalno opremljeno, če je v tej enoti
urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema
ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki
so določeni v prostorskem aktu občine.
4. člen
(terminski plan investicije)
Predvideni zaključek izgradnje komunalne opreme je leto 2017.
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II. SPLOŠNA
PRISPEVKA

MERILA

ZA

ODMERO

KOMUNALNEGA

5. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju:
zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma
lastnik objekta, ki se:
- na novo priključuje na komunalno opremo ali
- povečuje neto tlorisno površino objekta.
6. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto
komunalne opreme na obračunskem območju je višina
obračunskih stroškov investicije, preračunana na enoto mere, to
je na parcelo objekta in na neto tlorisno površino objekta.
7. člen
(enota mere)
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se
uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta
kvadratni meter parcele z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine
objekta.
8. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna po naslednji enačbi ob
upoštevanju podrobnejših meril v nadaljevanju tega odloka:

KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x
Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i

–

posamezna vrsta komunalne opreme;

KP(i)

–

izračunani del komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti obstoječe
komunalne opreme;

Aparcela

–

površina parcele;

Cp(i)

–

obračunski stroški posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme na
obračunskem območju, preračunani na m2
parcele;

Dp

–

delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka;

Kdejavnosti

–

faktor dejavnosti;

Atlorisna

–

neto tlorisna površina objekta;

Ct(i)

–

obračunski stroški posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme na
obračunskem območju, preračunani na m2
neto tlorisne površine objekta;

Dt

–

delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka.
9. člen
(pogodba o opremljanju)

1) Občina Vransko lahko gradnjo nove sekundarne komunalne
opreme po tem odloku skladno z 78. členom ZPNačrt s pogodbo
o opremljanju odda zavezancem.
2) Investitor komunalne opreme v območju opremljanja mora
pred izdajo gradbenega dovoljenja za komunalno opremo
oziroma najkasneje pred odmero komunalnega prispevka za
gradnjo objektov predložiti dokazilo o tem, da ima zagotovljene
finančne vire za posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja

21

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 72/2017 – 22. 12. 2017

prostora. Dokazilo mora temeljiti na soglasju pristojnega nosilca
urejanja prostora oziroma upravljavca. Posegi morajo biti
izvedeni pred izvedbo tehničnega pregleda za komunalno
opremo znotraj območja urejanja.
3) Če bo opremljanje stavbnih zemljišč v območju opremljanja,
to je izvedbo nove sekundarne komunalne opreme in posege v
pristojnosti drugih nosilcev urejanja prostora, prevzela Občina
Vransko, se akontacija za gradnjo komunalne opreme
zavezancem odmeri po določbah tega odloka, po končani
gradnji pa se izvede obračun stroškov po dejanskih stroških.
III. NOVA SEKUNDARNA
OBMOČJU OPREMLJANJA

KOMUNALNA

OPREMA

NA

10. člen
(preračun obračunskih stroškov za novo sekundarno
komunalno opremo na enoto mere)

2) Skupni stroški priprave in obveznega opremljanja zemljišč s
komunalno infrastrukturo na obračunskem območju po cenah v
juniju 2017 znašajo 21.609 EUR (DDV ni vključen).

II. Stroški gradnje
komunalne opreme
• Stroški za izgradnjo cestne
infrastrukture
• Stroški za izgradnjo
vodovodne infrastrukture
• Stroški za izgradnjo
fekalne kanalizacije
Nova sekundarna
komunalna oprema
skupaj I + II
Vsi stroški so brez DDV!

Površina
obračunskega
območja (m2)

Obračunski
stroški

Površina
obračunskega
območja (m2)

Preračun obračunskih stroškov na površino parcele:

• Projekti, nadzor

915

0,28

915

0,28

20.694

6,38

3.245

8.841

2,73

3.245

5.400

1,66

3.245

6.453

1,99

21.609

6,66

3.245

II. Stroški gradnje
komunalne opreme
• Stroški za izgradnjo cestne
infrastrukture
• Stroški za izgradnjo
vodovodne infrastrukture
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Površina
obračunskega
območja (m2)

Obračunski
stroški

Površina
obračunskega
območja (m2)
• Projekti, nadzor

915

0,89

915

0,89

20.694

20,09

1030

8.841

8,58

1030

5.400

5,24

1030

6,27

21.609

20,98

3) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele, na katerih so
predvidene stavbe za gradnjo nove sekundarne komunalne
opreme znašajo skupaj 6,66 EUR/m2 brez DDV.
4) Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta za gradnjo nove sekundarne opreme znašajo skupaj
20,98 EUR/m2 brez DDV.

1) Pri obračunu komunalnega prispevka za gradnjo nove
sekundarne komunalne opreme na območju opremljanja znaša
delež parcele (D(pi)) 0,8 in delež neto tlorisne površine (D(ti)) 0,2.
2) V primeru, da se stroški obračunajo za objekt z manjšo
površino gradbene parcele ali manjšo neto tlorisno površino od
tiste, ki je bila osnova za izdelavo tega programa opremljanja, se
v izračunu upošteva parcela in neto tlorisna površina objekta po
programu opremljanja.
3) Faktor dejavnosti K(dej) je za vse objekte na območju urejanja
enak 0,7.
4) Olajšav za zavezance ni.
IV.
OBRAČUN
KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
OBSTOJEČO PRIMARNO KOMUNALNO OPREMO

ZA

12. člen
(preračun obračunskih stroškov za obstoječo primarno
komunalno opremo na enoto mere)
1) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne
komunalne opreme, ki je v lasti Občine Vransko, se odmeri
posameznemu zavezancu po določbah veljavnega Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za
območje Občine Vransko (Uradni list RS št. 96/2009 in
spremembe).
2) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne
komunalne opreme se odmeri za dejansko neto tlorisno površino
objekta in površino gradbene parcele, kot izhaja iz vloge za
gradbeno dovoljenje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Preračun obračunskih stroškov na površino objektov:

I. Stroški priprave zemljišč

6.453

11. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za
novo sekundarno komunalno opremo)

1) Skupni stroški načrtovanih investicij v novo sekundarno
komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme
obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bodo javno dobro,
stroške za pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove
komunalne opreme na območju opremljanja.

I. Stroški priprave zemljišč

1030

• Stroški za izgradnjo
fekalne kanalizacije
Nova sekundarna
komunalna oprema
skupaj I + II
Vsi stroški so brez DDV!

13. člen
Vse cene so določene na dan 30.6.2017. Valorizacija na dan
izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izvede z
Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev – Indeksi za
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«, ki jih mesečno izdaja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije.
14. člen
Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Vransko.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem
inšpekcijske službe.

tega

odloka

izvajajo

pristojne
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Številka
Številka 72/2017 – 22. 12.
12. 2017
2017

16.
16. člen
člen
Ta
Ta odlok
odlok začne
začne veljati
veljati naslednji
naslednji dan
dan po
po objavi
objavi vv uradnem
uradnem glasilu
glasilu
občine
občine Vransko
Vransko »Občinski
»Občinski informator
informator –– Uradne
Uradne objave
objave občine
občine
Vransko«.
Vransko«.
Številka:
Številka: 4260/2017
4260/2017
Vransko,
Vransko, 12.12.
12.12. 2017
2017

Župan
Župan Občine
Občine Vransko
Vransko
Franc
Franc Sušnik
Sušnik l.l. r.r.

4.
4. Sklep
Sklep oo tehničnem
tehničnem popravku
popravku Odloka
Odloka oo občinskem
občinskem
prostorskem
prostorskem načrtu
načrtu Občine
Občine Vransko
Vransko –– zemljišče
zemljišče parc.
parc. št.
št.
2636/19,
2636/19, k.
k. o.
o. Prekopa
Prekopa
Na
Na podlagi
podlagi 53.a
53.a člena
člena Zakona
Zakona oo prostorskem
prostorskem načrtovanju
načrtovanju
(Uradni
(Uradni list
list RS,
RS, št.
št. 33/07,
33/07, 70/08
70/08 –– ZVO-1B,
ZVO-1B, 108/09,
108/09, 80/10
80/10 ––
ZUPUDPP,
ZUPUDPP, 43/11
43/11 –– ZKZ-C,
ZKZ-C, 57/12,
57/12, 57/12
57/12 –– ZUPUDPP-A,
ZUPUDPP-A,
109/12,
109/12, 76/14
76/14 –– odl.
odl. US
US in
in 14/15
14/15 –– ZUUJFO)
ZUUJFO) in
in 16.
16. člena
člena Statuta
Statuta
občine
občine Vransko
Vransko (Uradni
(Uradni list
list RS,
RS, št.
št. 17/10
17/10 in
in 53/10
53/10 ter
ter Uradne
Uradne
objave
objave Občine
Občine Vransko,
Vransko, št.
št. 21/2012,
21/2012, 46/2016
46/2016 in
in 54/2016)
54/2016) je
je
občinski
občinski svet
svet Občine
Občine Vransko
Vransko na
na 21.
21. redni
redni seji
seji dne
dne 12.
12. 12.
12. 2017
2017
sprejel
sprejel

S
SK
KL
LE
EP
P
o
o tehničnem
tehničnem popravku
popravku Odloka
Odloka o
o občinskem
občinskem
prostorskem
prostorskem načrtu
načrtu Občine
Občine Vransko
Vransko
–– zemljišče
zemljišče parc.
parc. št.
št. 2636/19,
2636/19, k.
k. o.
o. Prekopa
Prekopa
1.
1. člen
člen
Občina
Občina Vransko
Vransko je
je sprejela
sprejela Odlok
Odlok oo občinskem
občinskem prostorskem
prostorskem
načrtu
načrtu Občine
Občine Vransko
Vransko (Uradni
(Uradni list
list RS,
RS, št.
št. 38/08
38/08 in
in spremembe).
spremembe).
Pri
Pri prenosu
prenosu grafičnega
grafičnega dela
dela prostorskega
prostorskega načrta
načrta iz
iz analogne
analogne vv
digitalno
digitalno obliko
obliko je
je prišlo
prišlo do
do tehnične
tehnične napake,
napake, tj.
tj. izpada
izpada zemljišča
zemljišča
parc.
parc. št.
št. 2636/19,
2636/19, k.
k. o.
o. Prekopa,
Prekopa, vv izmeri
izmeri 990
990 m²,
m², kot
kot
pripadajočega
pripadajočega stavbnega
stavbnega zemljišča
zemljišča hh gostinskemu
gostinskemu objektu
objektu
Čeplje
Čeplje 12,
12, iz
iz fonda
fonda stavbnih
stavbnih zemljišč
zemljišč –– gospodarske
gospodarske cone
cone IG.
IG.
2.
2. člen
člen
Tehnična
Tehnična napaka
napaka iz
iz drugega
drugega odstavka
odstavka prejšnjega
prejšnjega člena
člena se
se
popravi
popravi tako,
tako, da
da se
se vv grafičnem
grafičnem delu
delu Občinskega
Občinskega prostorskega
prostorskega
načrta
načrta Občine
Občine Vransko
Vransko spremeni
spremeni podrobna
podrobna namenska
namenska raba
raba
zemljišča
zemljišča parc.
parc. št.
št. 2636/19,
2636/19, k.
k. o.
o. Prekopa,
Prekopa, in
in sicer
sicer tako,
tako, da
da se
se
podrobna
podrobna namenska
namenska raba
raba zemljišča
zemljišča spremeni
spremeni iz
iz »Površine
»Površine cest
cest
(PC)«
(PC)« vv »Gospodarske
»Gospodarske cone
cone (IG)«,
(IG)«, za
za namene
namene gostinske
gostinske
dejavnosti.
dejavnosti.
Tehnični
Tehnični popravek
popravek je
je razviden
razviden iz
iz grafičnega
grafičnega prikaza,
prikaza, ki
ki je
je priloga
priloga
tega
tega sklepa.
sklepa.
3.
3. člen
člen
Ta
Ta sklep
sklep začne
začne veljati
veljati naslednji
naslednji dan
dan po
po objavi
objavi vv uradnem
uradnem glasilu
glasilu
Občine
Občine Vransko
Vransko »» Občinski
Občinski informator
informator –– Uradne
Uradne objave
objave Občine
Občine
Vransko«.
Vransko«.
Številka:
Številka: 3500-01/2017-03/4
3500-01/2017-03/4
Vransko,
Vransko, 12.12.
12.12. 2017
2017
Priloga:
Priloga:
Grafični
Grafični prikaz
prikaz

Župan
Župan Občine
Občine Vransko
Vransko
Franc
Franc Sušnik
Sušnik l.l. r.r.

5.
5. Sklep
Sklep oo tehničnem
tehničnem popravku
popravku Odloka
Odloka oo zazidalnem
zazidalnem načrtu
načrtu
za
za poslovno-obrtno-trgovsko
poslovno-obrtno-trgovsko cono
cono ob
ob avtocestnem
avtocestnem
priključku
priključku Čeplje
Čeplje
Na
Na podlagi
podlagi 53.a
53.a člena
člena Zakona
Zakona oo spremembah
spremembah in
in dopolnitvah
dopolnitvah
zakona
zakona oo prostorskem
prostorskem načrtovanju
načrtovanju (ZPNačrt-B;
(ZPNačrt-B; Uradni
Uradni list
list RS,
RS,
št.
št. 57/12)
57/12) vv povezavi
povezavi ss 16.
16. členom
členom Statuta
Statuta občine
občine Vransko
Vransko
(Uradni
(Uradni list
list RS,
RS, št.
št. 17/10,
17/10, 53/10
53/10 ter
ter Uradne
Uradne objave
objave Občine
Občine
Vransko,
Vransko, št.
št. 21/2012,
21/2012, 46/2015,
46/2015, 54/2016)
54/2016) je
je Občinski
Občinski svet
svet Občine
Občine
Vransko
Vransko na
na 21.
21. redni
redni seji
seji dne
dne 12.
12. 12.
12. 2017
2017 sprejel
sprejel

S
SK
KL
LE
EP
P
o
o tehničnem
tehničnem popravku
popravku Odloka
Odloka o
o zazidalnem
zazidalnem načrtu
načrtu
za
za poslovno-obrtno-trgovsko
poslovno-obrtno-trgovsko cono
cono ob
ob avtocestnem
avtocestnem
priključku
priključku Čeplje
Čeplje
1.
1. člen
člen
Občina
Občina Vransko
Vransko je
je sprejela
sprejela Odlok
Odlok oo zazidalnem
zazidalnem načrtu
načrtu za
za
poslovno-obrtno-trgovsko
poslovno-obrtno-trgovsko cono
cono ob
ob avtocestnem
avtocestnem priključku
priključku
Čeplje(Uradni
Čeplje(Uradni list
list RS,
RS, št.
št. 5/03
5/03 in
in spremembe).
spremembe).
Pri
Pri pripravi
pripravi Odloka
Odloka oo zazidalnem
zazidalnem načrtu
načrtu za
za poslovno-obrtnoposlovno-obrtnotrgovsko
trgovsko cono
cono ob
ob avtocestnem
avtocestnem priključku
priključku Čeplje
Čeplje je
je prišlo
prišlo do
do
neskladja
neskladja med
med grafičnim
grafičnim in
in tekstualnim
tekstualnim delom
delom zazidalnega
zazidalnega
načrta.
načrta.
V
V 15.
15. členu
členu Odloka
Odloka je
je navedeno:
navedeno: »gradbene
»gradbene meje
meje so
so od
od
parcelnih
parcelnih odmaknjene
odmaknjene 4m,
4m, razen
razen vv coni
coni I,I, kjer
kjer se
se dodatno
dodatno
upošteva
upošteva 26m
26m odmik
odmik grajene
grajene mase
mase od
od trase
trase magistralnega
magistralnega
plinovoda.«,
plinovoda.«, kar
kar pa
pa ni
ni usklajeno
usklajeno zz grafično
grafično prilogo,
prilogo, kjer
kjer je
je
označen
označen odmik
odmik gradbene
gradbene meje
meje od
od parcelne
parcelne 3m.
3m. Prav
Prav tako
tako se
se
odpravi
odpravi napaka
napaka glede
glede oznake
oznake »cona
»cona I«
I« in
in se
se pravilno
pravilno nadomesti
nadomesti
ss «cono
«cono B«.
B«.
2.
2. člen
člen
S
S tehničnim
tehničnim popravkom
popravkom se
se 15.
15. člen
člen Odloka
Odloka uskladi
uskladi zz grafičnim
grafičnim
delom
delom tako
tako da
da glasi:
glasi:
»V
»V grafičnih
grafičnih prilogah
prilogah so
so označene
označene parcelacije
parcelacije informativno.
informativno.
Parcelne
Parcelne meje,
meje, ki
ki potekajo
potekajo S-J
S-J je
je možno
možno spreminjati
spreminjati vv skladu
skladu zz
dejanskimi
dejanskimi potrebami.
potrebami. Gradbene
Gradbene meje
meje so
so od
od parcelnih
parcelnih
odmaknjene
odmaknjene 3m,
3m, razen
razen vv coni
coni B,
B, kjer
kjer se
se dodatno
dodatno upošteva
upošteva 26m
26m
odmik
odmik grajene
grajene mase
mase od
od trase
trase magistralnega
magistralnega plinovoda.«
plinovoda.«
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 72/2017 – 22. 12. 2017

3. člen

stavbnega zemljišča v občini Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 70/2017) ter 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 21. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko » Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 3500-01/2017-03/3
Vransko, 12.12. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2018
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15-ZUUJFO), 6. člena Odloka 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 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
30/2013 in 35/2013) ter 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 21. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko za leto 2018

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2018
1.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2018 je
enaka kot v letu 2017 in znaša 0,005307 EUR/m2.
2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2018.
3.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4261/2017/01
Vransko, 12. 12. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1.
Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške
komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je enaka kot v
letu 2017 in znaša na območju občine Vransko 853,60 EUR/m².
2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne
gradbene cene za m² stanovanjske površine.
3.
Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z indeksom
rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji,
ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Slovenije.
4.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4260/2017/01
Vransko, 12. 12. 2017

Na podlagi 21. 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), 7. in 16. člena statuta
Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave
Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) in Pravilnika o
enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko (Ur. l.
RS, št. 132/06) je Občinski svet občine Vransko na 21. redni
seji dne 12. 12. 2017 sprejel

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2018
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini
Vransko se za leto 2018 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.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko za leto 2018
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15-ZUUJFO), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
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8. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2018

2. člen
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence
se zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto
2018.
3. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 1223/2017
Vransko, 12. 12. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 72/2017 – 22. 12. 2017

9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2019
Na podlagi 21. 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), 7. in 16. člena statuta
Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave
Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16 ) in Pravilnika o
enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko (Ur. l.
RS, št. 132/06) je Občinski svet občine Vransko na 21. redni
seji dne 12. 12. 2017 sprejel

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2019
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini
Vransko se za leto 2019 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.
2. člen
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence
se zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto
2019.
3. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 1223/2017
Vransko, 12. 12. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
10. Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,

ki je bila v torek, 17.10.2017, ob 20. uri v sejni sobi občine
Vransko, Vransko 66a.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja
Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid Križnik,
Marjan Pečovnik in Alenka Lebeničnik
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela
Zupančič in Mateja Godler
- ostali prisotni : Janez Lencl
- mediji: /
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda 20. redne seje
Občinskega sveta občina Vransko in sicer tako, da se na dnevni
red uvrsti nova točka, kot sledi:
za predlagano točko 6 Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Vransko – hitri postopek
(obravnava in sprejem), se uvrsti nova dodatna točka
7, ki se glasi:
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek – redni
postopek
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Dosedanje točke 7, 8, 9, 10, 11 in 12 se ustrezno preštevilčijo.
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, zato
je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 245
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev dnevnega
reda z uvrščeno novo točko:
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek – redni
postopek
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 246
Občinski svet Občine Vransko potrdi dnevni red 20. redne
seje kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.6.2017 in 19.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne
12.9.2017
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2017 - redni postopek (obravnava in sprejem)
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2018 – redni
postopek (I. branje)
5. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2019 – redni
postopek (I. branje)
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Vransko – hitri postopek (obravnava in sprejem)
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek – redni
postopek
8. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št.
2636/19, k.o. Prekopa– redni postopek (I. branje)
9. Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu
za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem
priključku Čeplje– redni postopek (I. branje)
10. Sprememba sestave Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Vransko
11. Seznanitev z geotehničnimi mnenji s predlogi sanacije
usadov sproženih po neurju 16. septembra 2017
12. Izvolitev elektorja v volilno telo 5. Volilne enote ter
določitev kandidata za člana državnega sveta, za volitev v
državni svet RS
13. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.6.2017 in
19. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne
12.9.2017
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. Sledilo je
glasovanje
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko z dne 13.6.2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 247
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 18. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.6.2017 v
predloženem besedilu.
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko z dne 12.9.2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 248
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 19. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 12.9.2017 v
predloženem besedilu.
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K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji
svetniki:
a) Jože Matko
- Kakšen je odziv občanov na novo ureditev prometnega
režima v trgu Vransko? Pojavil se je problem pri OŠ
Vransko-Tabor, kjer avtobus ne more zavijati proti šoli,
kadar je zasedeno zadnje parkirno mesto na parkirišču pri
stanovanjski stavbi Vransko 28. Kaj se namerava ukreniti v
zvezi s tem problemom?
Župan je odgovoril, da odzivov ni, bilo pa je napisanih nekaj
mandatnih kazni. Kar se tiče problematike zavijanja avtobusa pri
šoli, zadevo proučujejo policist Roman Ocvirk, inšpektor za
ceste Franc Zajamšek
in projektant firme Andrejc d.o.o.,
obravnavana pa je bila tudi na seji Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu. Zaenkrat kakšne dodatne rešitve oziroma
predloga še ni bilo.
b) Ervin Pepel
- V zvezi z novo prometno ureditvijo v trgu Vransko je podal
pobudo za spremembo poteka prednosti za vozila, saj
dosedanji prometni znak (Prednost vozil iz nasprotne
smeri), ki stoji pri stanovanjskem objektu Gorič, Vransko
40a, naznanja prednost vozilom, ki se vozijo v smeri od
omenjenega stanovanjskega objekta proti šoli. Prednost, pa
naj bi imela vozila, ki se vozijo iz nasprotne smeri, saj je
ovira na strani voznikov, ki vozijo v smeri šole.
Župan je odgovoril, da bo pobuda oziroma pripomba
posredovana inšpektorju za ceste Francu Zajamšku , projektantu
firme Andrejc d.o.o.. ter Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v občini Vransko.
c) Anica Jagodič
- Povedala je, da se je nanjo obrnilo kar nekaj starejših
občanov s pripombo, da na pokopališču Vransko ni možno
uporabljati WC-ja v mrliški vežici. Zato je podala pobudo,
da bi se WC odklenil in bi ga občani tako imeli možnost
uporabljati. Opozorila je tudi na puščanje vodovodne pipe
na samem pokopališču.
Župan je odgovoril, da se bo upravljavcu pokopališča Vransko (
Pogrebne storitve Ropotar) naročilo naj WC odklene in popravi
vodovodno pipo.
č) Sonja Cencelj
- Kdaj se bo nadaljevalo s sečnjo ob lokalni cesti LC 490 112
Prapreče-Lipa?
Župan je odgovoril, da se bo s sečnjo nadaljevalo, ko bo le to
dopuščala Uredba o gnezdenju ptic, ki prepoveduje sečnjo v
času od meseca marca do meseca novembra.
d) Ksenija Rovan Krivec
- Ali je izgradnja črpališča za fekalno kanalizacijo v Brodeh
zaključena?
Župan je odgovoril, da izgradnja še ni zaključena, ker je
potrebno priklopiti še elektriko. Dela naj bi zaključili do konca
meseca oktobra.
e) Ivan Kokovnik
- Kakšna je možnost sanacije cestnega odseka na JP
992531 Prekopa-Jevše (pod novim naseljem Jevše), saj se
na cestišču pojavlja razpoka, ki nakazuje posedanje samega
cestišča?
Župan je odgovoril, da je omenjeni cestni odsek že bil saniran.
Pred kratkim je bil urejen tudi prepust, je pa problem v tem, da je
celotno območje plazovito. Prevoznost javne poti se bo vsekakor
zagotavljala.
f) Vid Križnik
- Kaj je novega v zvezi z uporabnim dovoljenjem za mrliško
vežico na pokopališču Vransko?
Župan je odgovoril, da je v lanskem letu gradbena inšpektorica
za vse objekte ki so v javni rabi, med njimi tudi za mrliško vežico,
preverjala uporabna dovoljenja le-teh. V arhivu se je našlo
gradbeno dovoljenje, katerega je urejala še občina Žalec in
lokacijsko dovoljenje za prenovo leta 1990, ni se pa našlo
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uporabno dovoljenje. Inšpektorica je zato izdala odločbo o
prepovedi uporabe mrliške vežice, na katero se je občina
pritožila na drugostopenjski organ. Za ureditev zadeve se je že
naročila izdelava vse potrebne dokumentacije za izvedbo
tehničnega pregleda in nato pridobitev uporabnega dovoljenja.
K točki 3 Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2017 - redni postopek (obravnava in sprejem)
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri je
sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o rebalansu proračuna
Občine Vransko za leto 2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 249
Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine
Vransko za leto 2017 v predloženem besedilu.
K točki 4 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2018 –
redni postopek (I. branje) in
k točki 5 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2019 –
redni postopek (I. branje)
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev za obe točki. Nato je odprl razpravo, v
kateri sta sodelovala Ksenija Rovan Krivec in Jože Matko.
Sledilo je glasovanje:
1. (k točki 4) Sprejem Odloka o proračunu občine Vransko za
leto 2018: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 250
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o proračunu
Občine Vransko za leto 2018 v 1. branju ter ga posreduje v
15 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način, v
času od 1.11.2017 do 15.11.2017.
2. (k točki 5) Sprejem Odloka o proračunu občine Vransko za
leto 2019: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 251
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o proračunu
Občine Vransko za leto 2019 v 1. branju ter ga posreduje v
15 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način, v
času od 1.11.2017 do 15.11.2017.
K točki 6 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Vransko – hitri postopek (obravnava in
sprejem)
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Rudolfu
Pušniku, ki je zadevo podrobneje obrazložil. Nato je odprl
razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje:
1. Sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Vransko po hitrem postopku: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 252
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Vransko sprejme po hitrem postopku.
2. Sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 253
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vransko v
predloženem besedilu.
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K točki 8 Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št.
2636/19, k.o. Prekopa– redni postopek (I. branje)
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobnejšo
obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Jože
Matko, Alenka Lebeničnik in Ervin Pepel.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o tehničnem popravku
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vranskozemljišče parc. št. 2636/19, k.o. Prekopa, v prvem branju: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 254
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o tehničnem
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Vransko- zemljišče parc. št. 2636/19, k.o. Prekopa v prvem
branju ter ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo na
krajevno običajen način.
K točki 9 Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem
načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem
priključku Čeplje – redni postopek (I. branje)
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobnejšo
obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o tehničnem popravku
Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono
ob avtocestnem priključku Čeplje, v prvem branju: 11 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 255
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o tehničnem
popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtnotrgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje v prvem
branju ter ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo na
krajevno običajen način.
K točki 10 Sprememba sestave Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v Občini Vransko
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec,
ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v
kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa o spremembi sestave
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini
Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 256
Občinski svet Občine Vransko razrešuje Marka Krajnca z
mesta člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Vransko.
Občinski svet Občine Vransko imenuje Roka Penca,
direktorja družbe Energetika Projekt d.o.o., ki je
koncesionar za redno vzdrževanje občinskih cest in javnih
površin v občini Vransko, za člana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko.
K točki 11 Seznanitev z geotehničnimi mnenji s predlogi
sanacije usadov sproženih po neurju 16. septembra 2017
Župan je člane občinskega sveta seznanil z geotehničnimi
mnenji s predlogi sanacije usadov, ki so se pojavili na JP
916135 odcep Podbregar (parcelna št. 880 in 881 KO 1014
Ločica), JP 916132 odcep Marko (parcelna št. 1228/1 KO 1014
Ločica) in JP 992701 Limovce - Poljanšek (parcelna št. 457/1
KO 1015 Zaplanina), kot posledica močnega deževja 16.
septembra 2017.
K točki 12 Izvolitev elektorja v volilno telo 5. volilne enote
ter določitev kandidata za člana državnega sveta za volitve
v državni svet RS
Župan je podal uvodno obrazložitev točke in predal besedo
predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja (v nadaljevanju KMVIP) Kseniji Rovan
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Krivec, ki je pojasnila, da je KMVIP na podlagi obvestila Državne
volilne komisije z dne 13.9.2017 člane Občinskega sveta in
splošno javnost pozvala k vložitvi kandidatur za elektorja in
člana državnega sveta. Do roka sta na naslov KMVIP prispela
en predlog za elektorja in en predlog za člana državnega sveta.
Občinski svetnik Ervin Pepel je za elektorja predlagal Janeza
Lencla, Prekopa 11c, 3305 Vransko. Janez Lencl je za člana
državnega sveta predlagal Marka Zidanška, Začret 16, 3202
Ljubečna.
Župan je v nadaljevanju predlagal imenovanje tričlanske
komisije za izvedbo tajnih volitev v sestavi Alenka Lebeničnik,
Marjan Pečovnik in Ervin Pepel.
Sledilo je glasovanje o predlagani sestavi komisije: 8 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Sklep št. 257
Občinski svet občine Vransko imenuje komisijo za izvedbo
volitev elektorja v volilno telo 5. volilne enote ter določitev
kandidata za člana državnega sveta za volitve v državni svet
RS v sestavi:
Alenka Lebeničnik; predsednica,
Marjan Pečovnik; član,
Ervin Pepel; član.
Župan je sejo občinskega sveta prekinil. Imenovana komisija je v
skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Občine Vransko v
volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter
določitev kandidata za člana državnega sveta izvedla tajne
volitve.
Sledilo je nadaljevanje seje. Predsednica komisije za izvedbo
volitev Alenka Lebeničnik je Občinski svet seznanila, da je bil z 9
glasovi za elektorja v volilno telo 5. volilne enote izvoljen Janez
Lencl ter z 10 glasovi za kandidata za člana državnega sveta
določen Marko Zidanšek.
K točki 7 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek - (I.
branje)
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mariji
Jerman, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodelovala Alenka Lebeničnik.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje
Podgorica-Dolinšek v prvem branju: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 258
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske
gradnje Podgorica-Dolinšek v prvem branju ter ga
posreduje v 15 dnevno javno obravnavo na krajevno
običajen način.
K točki 13 Razno
Jože Matko je izpostavil problematiko v zvezi z rjavim
medvedom, ki se pojavlja na območju občine Vransko.
Podrobnejšo obrazložitev je podala Sonja Cencelj. Sledila je
razprava, v kateri so sodelovali vsi svetniki.
Seja je bila zaključena ob 21.50.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
EKODAN
V petek, 17. novembra 2017, smo na Osnovni šoli Vransko-Tabor imeli ekodan, na katerem so učenci od 1. do 9. razreda
podrobneje spoznali tradicionalni slovenski zajtrk, hrano,
prehrano in čebelarstvo.
Organski odpadki
V 1.a-razredu so se spraševali, kako pridemo do hrane, kako
nastane zemlja … Na vrtu so poiskali deževnike in jih opazovali.
Od semena do pridelka
Učenci 1.b-razreda so izdelovali kruhke različnih oblik. Ogledali so si posnetek o tem, kako so včasih prišli do kruha, kar so
tudi uprizorili s plesom in petjem. Otroci so se imeli super ob
svojem prvem ekodnevu v šoli. Potem so izdelovali še smrečice iz slanega testa in jedli kruhke, ki so jih spekli sami. Vsem
je bilo všeč, ker so pekli kruh in so se imeli fino.
Jabolko
V 2.a-razredu so razmišljali o jabolku in se spraševali, le kaj
vse se lahko naredi iz jabolk. Jabolčni čips, jabolčne žabe,
pita in še kaj. Lia Adlešič nam je povedala, da jabolko zraste
na jablani in je sestavljeno iz pešk in peclja. Najbolj jim je bilo
všeč kuhanje v razredu, saj še nikoli prej tega niso počeli.
Všeč jim je bilo tudi delati z noži.
Zdravo drevo
2.b je izdeloval mozaik dreves, zdravi jedilni krožnik in želijo
si, da bo drevo zdravo. Učenci so bili navdušeni, da so lahko
ustvarjali.
Sašina pita
Tretješolci so se pogovarjali, kako se naredi pita. Pomagali
so si s posnetkom. Delali so primerjavo med navadnimi in
bio jajci ter navadnimi in bio jabolki. Pogostili so nas z biološkimi jabolki. Razdelili so se v skupine in dobili plakate.
Prebrali so list, na katerem je bilo besedilo o biološki hrani.
Na koncu so izdelali jabolčno pito.
Prehrana in jedi včasih, jedi iz zavržene hrane
Učenci 4.a-razreda so brali besedilo, kako so včasih jedli
odrasli in otroci. Besedilu so morali določiti, kaj je v njem
pozitivno, kakšna čustva so v besedilu izražena. Pogovarjali so se, od kod prihaja hrana. Zala Krivec nam je povedala,
da krompir dobimo z njive, riž pa iz daljnih dežel. Delali so
kvašeno testo ter iz zavrženega mleka spekli skutino zavihanko.
Proizvod in potrošnja hrane
V 4. b-razredu so igrali igro kdo bi vedel o hrani. Pogovarjali
so se o hrani in zavrženi hrani. Ugotovili so, da ljudje zavržemo veliko hrane. Po malici so zavrženo hrano stehtali, da bi
izvedeli, koliko je te hrane. To bodo počeli še dva tedna.
Med in medena sladica
Petošolci so se učili o različnih vrstah medu in spoznali čebeljo družino. Sestavili so medeni jedilnik in naredili medeno
sladico iz medu, grškega jogurta in dušenega sadja.
Panjske končnice
V likovni učilnici so učenci slikali na panjske končnice. Za
teme so si izbrali Močnikov mlin, cerkev sv. Jeronima,
Schwentnerjevo hišo, Muzej motociklov in cerkev sv. Miha-

ela. Za delo so uporabili akrilne barve. Upajo, da bodo njihove panjske končnice kmalu krasile tudi kakšen čebelji panj.
Ribana kaša
Šestošolci so delali ribano kašo, za katero so potrebovali osem domačih jajc, slovensko moko, 340 g ostre moke,
500 g gladke moke. Vse sestavine so zmešali skupaj in testo
naribali na ribežnu.
Frutabela
Devetošolci so delali energijske ploščice ali frutabele. Za
frutabele so potrebovali rozine, čokolado in oreščke. Vse so
zmešali in na koncu dodali med.
Čebelarji
Učenci čebelarji so na začetku delavnice najprej naredili
analizo letakov in reklam s prehrambenimi izdelki. Ločili so
tuje in domače izdelke in jih nato prilepili na plakat. Ugotovili
so, da je v reklamah več tujih izdelkov kot slovenskih. Potem
pa so s čebelarjem naredili svečke iz satovja.

Misli globalno, jej lokalno
Osmošolci so se pogovarjali o hrani in jo razdelili na lokalno
in uvoženo. Spoznali so transportne poti hrane. Pogovarjali
so se o pravični trgovini.
Kemija v kuhinji
V učilnici za fiziko so učenci delali različne poskuse. Primerjali
so navaden kis in kis za vlaganje in ugotavljali, kateri je bolj
kisel. Ugotavljali so različne hitrosti priprave pijače s pomočjo šumečih tablet. Naredili so poskus, v katerem plešejo rozine in poper. Preverjali so kislost ali bazičnost z barvilom
rdečega zelja.
Krhka jabolčna pita
V učilnici za biologijo so učenci pekli krhko jabolčno pito, pripravljali jabolčno čežano, domačo jabolčno pito, marmelado. Izdelke bodo ponujali na božičnem bazarju.
Nekaterim je bil ekodan všeč, nekaterim pa ne, ampak vsi so
se nekaj naučili.
Ekoporočevalci: Taja Andoljšek, Zoja Šoštar, Nika Homšak
Godler, Aljaž Novak, Nejc Grobljar in Martin Žilnik
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OGLED FILMA SOVA IN MIŠKA
V lanskem šolskem letu se je naša šola priključila projektu
Filmska osnovna šola. Filmska osnovna šola je 5-letni projekt
Art kino mreže Slovenije, ki z brezplačnimi in raznovrstnimi
strokovnimi usposabljanji ter informacijskim spletiščem kontinuirano krepi kompetence strokovnih delavcev na področjih filma in filmsko-vzgojnih vsebin ter širi njihovo dostopnost.

V tem šolskem letu smo v okviru projekta dobili možnost, da si
brezplačno ogledamo film v kinu Metropol v Celju.
Tako smo se v torek, 21. novembra, odpeljali v Celje, kjer smo si
ogledali film Sova in miška.
Tretješolci so o dogodku zapisali:
Zjutraj smo šli z avtobusom v Celje. Peljali smo se do kina Metropol.
V dvorani smo se najprej pogovarjali, nato smo si ogledali film. V
filmu mi je bilo všeč, ko je sova pojedla miško. Ni mi bilo všeč, ker
deklica Meral na začetku filma ni imela prijateljev. Smešen mi je
bil začetek filma, ko sova je miško. Po ogledu filma smo se zopet pogovarjali. Nato smo odšli iz kina. Ogledali smo si še mestno
središče. Nato smo se z avtobusom odpeljali nazaj na Vransko.
Max Radulj, 3. a

Danes, 21. 11. 2017, smo si šli ogledat film Sova in miška. Govoril
je o deklici, ki je iskala prijatelje in je neke noči našla miško, ki
jo je poimenovala Pipi. Nekega dne je ta deklica Meral našla
tri prijatelje: Desi, Vita in Jasona. Najbolj mi je bil všeč tisti del
filma, ki prikazuje, kako so vsi postali prijatelji. Ni mi bil všeč
prizor, ko je sova pojedla miško.
Ema Kranjc, 3. a
Danes, 21. 11. 2017, smo si šli pogledat film Sova in miška. Najprej smo v šoli pomalicali, nato pa pred šolo počakali avtobus. Na avtobusu sem sedel z Joštom in Mitjem. Pot do kina
Metropol je bila dolga. Ko smo prišli v kino, smo se usedli in se
še malo pogovorili ter začeli gledati film. V filmu so nastopili
Desi, Meral, Vito in Jason. Ves film je bil zelo zanimiv, najbolj
všeč mi je bil del, ko je sova zgrabila miš. Po filmu smo se še
pogovarjali in se z avtobusom odpeljali nazaj v šolo.
Urban Brišnik, 3. a
Danes, 21. 11. 2017, smo si šli tretješolci in prvošolci ogledat film
Sova in miška. Z avtobusom smo se peljali v Celje. Šli smo v
kino Metropol. Film je trajal eno uro in petindvajset minut. To
je bil nizozemski film. Bil mi je zelo všeč. Med ogledom ni-smo
imeli kokic in pijače. V filmu mi je bil najbolj všeč prizor, ko
je sova pojedla miško in so našli sovji izbljuvek. Zdi se mi, da
nisem nikomur od igralcev podoben, saj so bili zelo posebni,
ne izbiram kosti in imam precej prijateljev. Film bi priporočil
svojim prijateljem, ker je zelo zanimiv.
Marcel Semprimožnik, 3. a
Zjutraj smo imeli malico. Po malici smo se odpeljali v Celje na
filmsko predstavo. Gledali smo film Sova in miška. Ko smo
prišli v kino, smo se najprej pogovarjali o filmu, nato smo si ga
ogledali. Všeč mi je bilo, ko je Meral našla miško. Miški je dala
ime Pipi. Ni mi bilo všeč, ko je sova pojedla miško. Po ogledu
je sledil polurni pogovor. Po pogovoru smo šli po ulicah mesta
Celje, kjer smo si ogledali stari del mesta. Nato smo šli na avtobus. Bilo mi je všeč.
Rok Hribar, 3. a

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK TUDI V VRTCU VRANSKO

Tretji petek v novembru že šesto leto zapored zaznamujemo
dan slovenske hrane. Ta dan se tudi v našem vrtcu pridružimo projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Namen projekta je
seznanjanje otrok o pomenu zdravega zajtrka in živil, ki so pridelana v Sloveniji, ter podpiranje slovenskih kmetov in čebelarjev.
Tudi tokrat so nam za zajtrk postregli med, maslo, mleko in jabolka, ki so jih pridelali lokalni pridelovalci hrane.
Po zajtrku sta nas obiskala čebelarja iz Čebelarskega društva
Vransko, g. Janez Kropivšek in g. Ivan Tokmadžić, ki sta s se-

boj prinesla tudi prapor društva, saj je ta prapor najnovejša
pridobitev društva in so nanj zelo ponosni. Čebelarjema sta se
pridružila Jure Kropec in Martin Cekin, učenca OŠ Vransko, nadobudna čebelarja ter najaktivnejša člana čebelarskega krožka
na šoli, ki sta otrokom podrobneje predstavila čebele, njihovo
razmnoževanje in delo.
Ker pa je za naše najmlajše zelo pomembno izkustveno učenje, smo po kratki predstavitvi otroke in čebelarje povabili, da se
nam pridružijo v igralnicah, kjer smo imeli pripravljene delavnice
na temo čebelarstva. Pekli smo medene piškote, se sladkali s čajem in z medenimi lizikami. Likovno smo se izražali s slikanjem
na panjske končnice, čebelnjak ter s poslikavo obraza. Gibanje
je bilo na voljo v dveh igralnicah. V eni so otroci z ustvarjalnim
gibom prikazovali kuhanje čaja, v drugi so iskali pot v čebelnjak
ter ciljali v panj. Najmlajši pa so izdelovali čebelnjak iz odpadnega materiala.
Bilo je pestro, razgibano dopoldne, ki smo ga zaključili z ogledom risanke in s sladkanjem z medenimi piškoti, ki smo jih spekli
v eni izmed delavnic.
Mateja Remic

Iz življenja društev / Iz življenja župnije / Ne spreglejte
MIKLAVŽEVANJE PO ODBOJKARSKO
Prvi dobri mož letošnjega leta je dodobra opravičil svoje ime,
svoje poslanstvo po druženju, po hvaležnosti in lepih trenutkih. Miklavž.

Velik hvala Miklavževim pomočnikom: Uniforest, 24ur.com,
Korinita, Mi 2 outlet, Lidl, Gostinsko podjetje Trojane, Hiša
Lisjak, Sadex, Kvibo, Tuš, Perutninarstvo Fišer, Geodetski
zavod Celje, Just James, Odelo, OŠ Vransko-Tabor, Davidov
hram, CVV, DARS za varnost prometa in GDS.
V 2018 si dovolimo veliko objemov, odpuščanja, resničnih
ljubezni in veliko potrpežljivosti v naših domovih.
Za vas Vesna Pider

MIKLAVŽ OBDARIL TUDI VRANSKE OTROKE
Sveti Miklavž se je s spremstvom angelov in parkljev tudi letos ustavil v farni cerkvi na Vranskem, da pozdravi in obdari
pridne pa tudi malo manj pridne otroke.

Z velikim veseljem in s hvaležnostjo se lahko punce rekreativke
v ženski odbojki zopet pohvalimo z največjo in najboljšo
udeležbo gostujočih ekip. Da se zbere toliko ekip, ko gre
reklama samo od ust do ust, smo zelo ponosne in nam daje
še vnaprej veliko volje in dobre energije. Ekipe so sestavljale punce, dekleta, žene, dame od trinajstega do šestdesetega leta starosti. Hvaležne smo za Športno dvorano Vransko,
da so se lahko odvijale tri tekme naenkrat. Da ne izgubljamo
besed, da se je igrala odbojka na visoki ravni, vrhunski, tu se
pozna, da so dekleta trenirala, nekatere še. Sicer se držimo
reka, da ni pomembno zmagati, ampak sodelovati. Vseeno se
lahko pohvalimo, da je zmaga ostala v domači občini, dekleta
z Ločice so suvereno opravičila svoje odboj-karske treninge s
prvim mestom. Čestitamo.
Organizacija tudi na mestu. Miklavževa darila, ki smo jih prejele vse udeleženke, pa zelo toplo sprejeta.

Od njih je prejel veliko pisem in lepih risbic, ki jih je z veseljem
pregledal in prebral. Otroci so ga priklicali s pesmico, sveti Miklavž pa jih je nato nagovoril in obdaril. Po prijetnem
druženju in klepetu so veseli odhiteli domov, z željo, da se
prihodnje leto zopet srečajo.
T. T.

NAČRTOVANE INVESTICIJE V LETU 2018
Skladno s proračunom Občine Vransko, sprejetim
na 21. redni seji občinskega sveta 12. 12. 2017, bo
Občina Vransko v letu 2018 namenila za investicije
okoli 697.000 evrov, to je za področje prometne
infrastrukture, varovanja okolja in naravne dediščine, prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti,
področja kulture in izvedbo intervencijskih programov v
primeru naravnih nesreč.
V okviru prometne infrastrukture je predvidena:
• rekonstrukcija LC 490112 Prapreče – Lipa v vrednosti
192.000 evrov. Predvidena je rekonstrukcija dotrajanega cestnega odseka z izvedbo spodnjega in zgornjega
ustroja, z izgradnjo meteorne kanalizacije z odvodnimi
jarki in namestitev prometne signalizacije;
• izgradnja dovozne ceste z mostom do Poligona v vrednosti 79.380 evrov. Investicijski stroški predstavljajo
zaključek izgradnje mostu in navezavo na obstoječe
cestno omrežje;
• ureditev osrednjega dela trga Vransko s parkirišči v vrednosti 115.000 evrov. Dela se bodo izvajala predvidoma
dve leti. V letu 2018 je predvidenih približno 45.000 evrov. Investicija obsega izgradnjo mostu, parkirnih prostorov z ureditvijo dovozov do stanovanjskih objektov
in ureditev dela struge Merinščica s predvidenim hodnikom za pešce;

• izdelava PZI projektne dokumentacije za dograditev
pločnika za pešce ob R2-447 v Prekopi v vrednosti 5.000
evrov;
• izdelava PZI projektne dokumentacije za izgradnjo avtobusnih postajališč in prehoda za pešce ob R2-447 v Brodeh v vrednosti 5.000 evrov.
V okviru varovanja okolja in naravne dediščine je predvideno
pribl. 72.450 evrov.Ta postavka vključuje dokončanje kanalizacije Po Zavrteh, subvencioniranje stroškov pri izgradnji malih komunalnih čistilnih naprav, začetek del na
dograditvi čistilne naprave Vransko II. faza, stroški zaključevanja del za črpališče fekalnih voda v Brodeh.
V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne
dejavnosti je predvideno pribl. 204.000 evrov. Na področju prostorskega načrtovanja je na podlagi sklepa župana
predvidena izdelava Sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Vransko. Na področju oskrbe z vodo
so predvidena vlaganja v obnovo vodovoda Jakov dol in
vodovoda Prekopa. Predvidena je tudi obnova mrliške
vežice in zunanja ureditev v višini 51.000 evrov.
Na področju kulture je predvidena obnova Schwentnerjeve hiše v višini pribl. 98.000, kamor spada obnova strehe,
zamenjava stavbnega pohištva in obnova fasade.
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BOŽIČNI POHOD NA ČRETO

Planinsko društvo Vransko vabi na tradicionalni
božični pohod na Čreto v ponedeljek, 25. 12. 2017.
Zbirno mesto je pred občinsko stavbo ob 17. uri.
Ǥ
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ČE ZEBE NAS, ZEBE TUDI NJIH...
Pozimi vsi skrbno pospravimo svoje pridelke, pokrijemo vrtove, pospravimo svoje rože …
Še vedno pa marsikdo ne pomisli na svojega psa. Kaj pa oni?
Tudi na njih ne smemo pozabiti. Če zebe nas, zebe tudi njih.
Pes in njegove potrebe se skozi evolucijo spreminjajo.
Dandanes poznamo več različnih vrst pasem, iz katerih ne
nazadnje izhajajo prav vsi mešanci. Kako psi prenašajo nizke
temperature, je odvisno od številnih dejavnikov: od dolžine
in gostote dlake, kondicije, zdravstvenega stanja in starosti.
Posebno skrb
moramo nameniti psu, ki živi
na
prostem.
Zagotoviti mu
moramo toplo
in varno zavetje, dovolj veliko,
dobro izolirano,
od tal dvignjeno uto z izoliranimi stenami
(stiropor). Uta
naj ima predprostor, nekakšen vetrolov
in ležišče. Uta mora psu zagotavljati zavetje pred mrazom,
vetrom, dežjem in snegom pozimi. Vhod v uto lahko zaščitimo s plastičnimi nihajnimi vrati (uporabimo star gumijast
predpražnik). Vse našteto predpisuje tudi Pravilnik o zaščiti
hišnih živali, zato smo kot lastniki dolžni ustrezno poskrbeti
za svojega psa.
V hujšem mrazu lahko psu v takšno zatočišče položimo
termofor ali plastenko z vročo vodo, ovito v brisačo, da se
pes ne opeče. Pogosto pa se lastniki ne zmenijo za psa, saj
pravijo, da jim odejo ali blazino pes razgrize oziroma povleče
iz ute. Takšnemu psu v uto namestimo seno, to je naravni
izolator in tudi pes ga bo sprejel.
Tako kot ljudje se tudi psi prilagodijo na slabe vremenske
razmere. Psi pa razmeroma težko prenašajo spreminjanje
temperature. Če pes živi zunaj, v pesjaku, naj tam ostane
tudi v mrazu, kar pa ne pomeni, da sploh ne sme v hišo. Zelo
hladne noči (pod -5 stopinj Celzija) naj pes preživi v hiši, še
najbolje v garaži, kjer temperatura ni tako visoka kot v hiši.
To je še zlasti pomembno za starejše pse, ki imajo pogosto
težave s sklepi.
Posebno težavo lahko pozimi predstavlja oskrba z vodo pri
psih, ki zimo preživijo na prostem. Pes mora imeti vodo vedno na voljo. Pri temperaturah pod ničlo pa se lahko voda kaj
hitro spremeni v led. Ker ledu ne more piti, bo pes iskal vodo
drugje, tako da bo pil iz luž. Ta voda je po navadi onesnažena z različno umazanijo. Pozimi uporabimo posodo temne
barve, saj ta iz okolja sprejme nekaj več toplote, ki jo oddaja
sonce. Prav tako voda počasneje zamrzne v globokih posodah. Predvsem pa naj nam ne bo odveč nekajkrat dnevno
preveriti in po potrebi zamenjati vodo. Podobno velja tudi za
hrano, zato pazimo, da psu ponudimo več manjših obrokov
ali pa se poslužujemo hranjenja z briketi.
Vse tiste, ki se odgovornosti zavedate, pa prosimo, da ste
pozorni na živali nevestnih lastnikov in ob tem primerno

ukrepate (opozorite lastnika, se obrnite na naše društvo, v
primeru hujšega zanemarjanja pa prijavite primer na veterinarsko inšpekcijo).
Mraz pa tudi
pri mačkah ni
izjema. Mačke
so v starih časih
imele dobro zavetje na kozolcih (med senom) ali v hlevu
med
rejnimi
živalmi. Danes
je žal takšnih
kmetij čedalje
manj. Mačke naj
bi se v zimskem
času zadrževale
v hiši ali kurilnici,
saj lahko zaradi nizkih temperatur in majhnega trupa hitro
pride do podhladitve. V zimskem času mačke za zavetje pred
vetrom in snegom uporabljajo zunaj parkirane avtomobile
in se rade grejejo pod toplimi motorji. Ob vžigu avtomobila
se lahko mačka močno poškoduje, zato je v zimskih mesecih
pred vžigom avtomobila priporočljivo udariti po pokrovu,
tako da se živali lahko pravočasno umaknejo.
Mačkam lahko
z malo truda in
iznajdljivosti
izdelamo koristno zavetje
in jim s tem pomagamo lažje
prebroditi skozi
zimski čas. V
plastičen zabojnik s pokrovom
(npr. za shranjevanje igrač) izrežemo majhno
luknjo in notranjost oblečemo s
stiroporjem, na
dno pa položimo seno. Ali pa
jim izdelamo zavetje iz lesa. Takšno zavetje bodo mačke z
veseljem uporabile za spanec v hladnih zimskih nočeh.
V kolikor nimate časa ali možnosti za izdelavo, nas lahko
kontaktirate in vam dostavimo zavetje, kjer menite, da bi
bilo potrebno. Mačke v snegu ne lovijo miši po travnikih in
njivah, zato poskrbimo, da bodo redno hranjene, če za to
nismo poskrbeli že prej. Tudi sicer jih je potrebno hraniti vsak
dan, ne glede na letni čas. Briketi so za prostoživeče mačke
dobra in poceni izbira predvsem v zimskem času.
Večina jih bo preživela hudo zimo, jim pa lahko z malo truda
in empatije olajšamo hladne in manj prijetne mesece, ki prihajajo.
Društvo Mačja Vila
040/289-041
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KAJ JE DOBRO VEDETI PRI PRODAJI OZIROMA NAKUPU RABLJENEGA VOZILA
Za marsikoga je prodaja rabljenega
motornega vozila zgolj manjši
birokratski opravek, ki pa se lahko
hitro spremeni v moro. Lastnikom
motornih vozil (osebni avto, motorno
kolo, kolo z motorjem, tovorno vozilo,
traktor, prikolica, delovni stroj itd.)
priporočamo, da vozila v nobenem
primeru ne izročite kupcu v uporabo
pred spremembo lastništva vozila v
registru vozil. Pravice in obveznosti
lastnika vozila se prenesejo na
novega lastnika šele s spremembo
lastništva vozila v registru vozil in ne
ob podpisu prodajne pogodbe.
V članku se bomo osredotočili na
neposredno prodajo motornega
vozila, kar stranke oz. prodajalci in
kupci vozil največkrat urejate na
kateri koli upravni enoti ali krajevnem
uradu v Republiki Sloveniji, saj ni
več krajevne pristojnosti. Lahko
pa to storite tudi na kateri drugi
registracijski organizaciji, kamor
spadajo strokovne organizacije, ki
opravljajo tehnične preglede vozil in
organizacije, ki opravljajo dejavnost
prodaje motornih vozil ter imajo za
registracijo vozil posebno pooblastilo.
Tako za nakup kot tudi za prodajo
rabljenega vozila je treba z nasprotno
stranko skleniti prodajno pogodbo.
Hkrati pa ne smete pozabiti še na
zavarovanje vozila, tehnični pregled
(če je ta potreben) in na koncu
še spremembo lastništva vozila v
registru vozil in registracijo.
Prodajno pogodbo ureja Obligacijski
zakonik. Mnogokrat se srečamo
s prodajno oziroma pogovorno
kupoprodajno pogodbo za motorna
vozila, vnaprej pripravljeno pogodbo
(formularjem), ki jo lahko najdete
tudi na spletni strani Upravne enote
Žalec ali spletnih straneh e-Uprava.
Seveda pa lahko sami sestavite
tovrstno pogodbo, ki mora v skladu
s prej citiranim zakonikom vsebovati
vse potrebne sestavine pogodbe.
Priporočljivo je, da v pogodbo vnesete
vse podatke, ki ste jih dogovorili z
nasprotno stranko. Soglasje volje
obeh strank pa izkažete s podpisom
pogodbe.

Postopek spremembe lastništva motornega vozila stranke v registru vozil
lahko urejate na upravni enoti ali krajevnem uradu ali drugi zgoraj navedeni registracijski organizaciji, kjer bo
uradna oseba najprej preverila vašo
identiteto in identiteto nasprotne
stranke na podlagi veljavnih identifikacijskih dokumentov. Zato morate
imeti s sabo osebno izkaznico, potni
list ali vozniško dovoljenje. Pri spremembi lastništva morate biti osebno
prisotni, če ste kupec ali prodajalec
(oba). V kolikor to ni mogoče, lahko
pooblastite drugo osebo, da opravi
spremembo lastništva (ta oseba je lahko tudi kupec ali prodajalec). Seveda
morate ob spremembi lastništva vozila priložiti še kupoprodajno pogodbo
ali drugo listino (npr. račun) in prometno dovoljenje. Na upravni enoti
boste plačali 4,50 evra za odjavo vozila s spremembo lastništva in hkrati
še 4,50 evra za ugotovitev identitete
fizične osebe (posebej za kupca in
posebej za prodajalca). Z vpisom v
register vozil je prenos lastništva
končan.
Če boste kot kupec motorno
vozilo registrirali na dan, ko sta s
prodajalcem izvedla spremembo
lastništva, morate plačati sorazmerni
delež dajatve za motorno vozilo in
skleniti novo zavarovalno pogodbo
(polico) na svoje ime. V primeru, da
boste opravili spremembo lastništva
motornega vozila na upravni enoti
in ne pri pooblaščeni registracijski
organizaciji, morate imeti
tudi
zavarovalno pogodbo. Če pa se
odločite za spremembo lastništva
in registracijo vozila pri pooblaščeni
registracijski organizaciji, lahko
zavarovanje sklenete pri njih. Pri
odjavi vozila oziroma spremembi
lastništva se prodajalcu povrne
sorazmerni delež vplačane letne
dajatve za vozilo (t. i. cestnine).
V primeru, da kupljenega vozila ne
želite prijaviti v promet oz. plačati
zavarovanja in opraviti tehničnega
pregleda vozila, lahko ob prepisu
podate izjavo, kje se vozilo nahaja.
Tako boste navedeni kot lastnik,
vozila pa ne boste smeli uporabljati

v prometu, dokler ga ne boste
zavarovali,
opravili
tehničnega
pregleda in registrirali.
Registrske tablice so vezane na
vozilo, razen v primerih, če so bile
na vozilu tablice z izbranim delom
označbe (označbe na registrskih
tablicah, ki si jih izbere lastnik vozila
sam). Registrske tablice lahko kot
kupec obdržite (v kolikor so bile
deponirane), če vozilo registrirate
v roku 15 dni od odjave oziroma
spremembe lastništva vozila.
Vaše kupljeno vozilo boste lahko
registrirali na svoje ime, če posedujete
veljavno vozniško dovoljenje, v
nasprotnem primeru boste morali
navesti uporabnika, ki ima veljavno
vozniško dovoljenje.
Ne
nazadnje
bi
prodajalce
avtomobilov želeli opozoriti tudi
na nekaj morebitnih tveganj, če ne
boste opravili spremembe lastništva
motornega vozila. Vozilo, ki mu je
potekla veljavnost prometnega
dovoljenja, je potrebno odjaviti iz
registra motornih vozil v roku 30 dni.
Kot lastnik vozila ste po preteku 30
dni v prekršku in vam je pristojna
upravna enota po zakonu dolžna
izreči globo.
Srečno in varno novo leto 2018!
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

Ne spreglejte

33

34

Ne spreglejte
PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

23. 10.-31. 12. 2017

Razstava
BEE DE CECCO, mag. pomoči z umetnostjo
ZAPIS SVETLOBE

Art house,
Ojstriška vas 28

Ina Gržina
(040 206 991)

1. 12.-31. 12. 2017
v poslovnem času
občine

Likovna razstava:
•ŽOVNEŠKI V SP. SAVINJSKI DOLINI
•FRIDERIK IN VERONIKA
•110-LETNICA USTANOVITVE ČEBELARSKEGA
DRUŠTVA TABOR

sejna soba Občine Tabor

KD Ivan Cankar,
Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126)

19. 12. 2017
18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

23. 12. 2017
9.00-12.00

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK IN
SEJEM TD GUŠT

Kmetija Laznik,
Miklavž

Adi Laznik
(041 543 396)

23. 12. 2017
18.00

Božični koncert
ANSAMBEL ROBIJA ZUPANA
IGOR IN ZLATI ZVOKI
FANTJE S PRAPROTNA
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR

Kozolec pri ribniku,
Miklavž pri Taboru 11 b

Hiša Lisjak
(051 365 040)

25. 12. 2017
00.00

POGOSTITEV OB POLNOČNICI

pri cerkvi sv. Jurija, Tabor

Društvo podeželske mladine Tabor
(070 321 516)

25. 12. 2017
16.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI POHOD
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO

izpred stare šole Loke ali iz
Ojstrice

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

26. 12. 2017
18.00

BOŽIČNI KONCERT
TABORSKIH PEVSKIH ZBOROV

cerkev sv. Jurija, Tabor

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

26. 12. 2017
19.00

TRADICIONALNI DECEMBRSKI
TURNIR TROJK V KOŠARKI

telovadnica
Doma krajanov Tabor

ŠD partizan Tabor
Sekcija košarka
(031 895 542)

30. 12. 2017
20.00

PREDNOVOLETNI PLES
Z ANSAMBLOM UNIKAT

Kozolec pri ribniku,
Miklavž pri Taboru 11 b

Hiša Lisjak
(051 365 040)

11. 1. 2018
9.00-10.00

KROŽEK
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

sejna soba Občine Tabor

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

Posebni trenutki si zaslužijo lepe spomine

FOTOGRAFIRANJE KRSTA

Družina je naše največje bogastvo
in naši otroci so samo enkrat majhni.
Te trenutke je vredno ohraniti
v lepem spominu.

...........................

........................................
..
. .. i......i.i f..........i ..

6. . ..i 2x .i.i f... ...u..
P. ....i i....... .u.i f... ...i...
Rezervacije fotograﬁranja krsta

na studiodfg@e-plus.si oz. 041-959-220.

*NOVO PRI DFG - Sedaj se lahko izognete zamudnemu plačilu z gotovino.
Preprosteje, udobno in varno lahko nakup v studiu plačate s plačilno-kreditno kartico.

Napovednik dogodkov - DECEMBER 2017 / JANUAR 2018
PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

22. 12. 2017
19.00

PRIREDITEV OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

23. 12. 2017
19.00

Božični koncert
VOKALNA SKUPINA DRAŽ

župnijska cerkev sv. Mihaela

Kulturno društvo Vransko
(031 230 088)

24. 12. 2017
18.00
23.00

ŽIVE JASLICE

pred cerkvijo
sv. Mihaela

Folklorno društvo Vransko,
Župnijska Karitas Vransko,
Občina Vransko
(041 270 546)

25. 12. 2017
17.00

NOČNI POHOD NA ČRETO

start pred občinsko stavbo

Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)

31. 12. 2017
8.00

SILVESTRSKI POHOD

zbor na Avtobusni postaji
Vransko

Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)

6. 1. 2018
5.00

ENODNEVSKI SMUČARSKI IZLET V
MOKRINE/NASSFELD

odhod izpred športne dvorane

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

9. 1. 2018
10.00

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

19. 1. 2018
18.00

Potopisno predavanje Mateja Koširja
MJANMAR - POZABLJEN RAJ

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

20. 1. 2018
10.00

Otroški abonma
TRIJE PRAŠIČKI

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

23. 1. 2018
10.00

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

23. 1. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

27. 1. 2018
19.30

Gledališki abonma
IKARUS

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Z OGLEDOM IGRANO DOKUMENTARNEGA FILMA
O NASTANKU SLOVENSKE HIMNE ZDRAVICA

petek, 22. december 2017, ob 19. uri
v Kulturnem domu Vransko
Ob tej priložnosti bo župan Franc Sušnik čestital in simbolično obdaril
najuspešnejše dijake v šolskem letu 2016/17.
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NA BOŽIČNI VEČER, 24. decembra 2017,
VAS VABIMO
PRED ŽUPNIJSKO CERKEV NA
VRANSKEM
NA OGLED ŽIVIH JASLIC
(zgodba Jezusovega rojstva).
Uprizoritvi bosta ob 18. in 23. uri.
Pogreli se boste lahko ob kuhančku in pecivu.
* Občina Vransko * Folklorno društvo Vransko
* Župnija Vransko

