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OŠ Vransko–Tabor, Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. 
Rafaela Vransko, DUTŽO Vransko, LIvRA Vransko, PD Vransko, 
ŠD Vransko, PGD Vransko, Taekwon do klub Sun Braslovče, 
RKS-OZ Žalec, Zveza paraplegikov Slovenije, ČZS, Studio 
Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Darko Naraglav, Rok Repas

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

Naslednja številka izide 31. 5. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 5. 2019 preko platforme
MojaObcina.si.

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu  
z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke 
v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 
vrstic oziroma 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.

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

Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo  
za kratke in jedrnate članke.

Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo 
avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe 
zavračamo.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Pisce prispevkov obveščamo, da bomo v Občinskem 
informatorju objavljali le podpisane članke.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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Nedvomno gre zasluga za ustanovitev Planinskega društva 
na Vranskem gospodu Jožetu Lauriču, trgovcu na Vranskem, 
pohodniku, planincu in alpinistu.

Večja skupina pohodnikov se je na njegovo pobudo udeleži-
la otvoritve Planinskega doma na Menini planini leta 1955. 
Vodja pohoda je bil prav gospod Jože Lavrič. Udeleženci smo 
bili družina Novak, družina Jelen in ostali ljubitelji planin iz 
Vranskega. Bila nas je kar lepa skupina planincev. 

Pred tem, pa tudi kasneje sva z očetom vse okoliške hribe 
večkrat obiskala. To so bili malo višji okoliški hribi. Grmada, 
Čreta, Sv. Katarina, Tolsti vrh, Sv. Jošt, Lipa, Smolnik, Hom, 
Jakov dol, Zaplanina, Limovce, Ravne, Zahomce, Presedle 
ter Črni vrh.

Gospod Laurič me je večkrat nagovarjal naj ustanovim Pla-
ninsko društvo na Vranskem!

Ker takrat ni bilo nobenih ustrezni pobud, sem se leta 1960 
včlanil v Planinsko društvo Celje. (štev. članske izkaznice 
305166). Tam sem spoznal gospoda Cirila Debeljaka, takrat 
zelo znanega planinca, gornika oz. alpinista na Slovenskem.

Smo se pa družili pohodniki in planinci: Jože Zagorc, Tone 
Sitar, Franci Čulk, Tone Marko in jaz, ki smo ali v parih preho-
dili okoliške hribe in nekaj tur v Kamniško – Savinjske Alpe, 
Krvavca in Velike planine. Dvakrat smo šli tudi na Triglav. 
Prvič že leta 1961. Pridobili smo nekaj novih pohodnikov, 
zato sem končno predlagal, da v letu 1969 ustanovimo last-
no planinsko društvo! 

Prvega maj 1969 smo se udeležili pohoda na Čemšeniško 
planino z namenom, da se dogovorimo za ustanovitev Pla-
ninskega društva Vransko – Tabor. Udeleženci kongresa 
na takratni koči smo bili: Tone Sitar, Franc Marko, Janez 
Kozmelj, Franci Čulk, Joško Novak. Tone Marko, Edi Strou-
har, Stane Žilnik in dva pionirja iz Tabora so prišli po poti nad 
Krvavico.

Po sestanku sta se planinskega druženja udeležila tudi gos-
pod Janko Križnik in njegova soproga. 

Ob tej priliki smo tudi z oznakami in markacijami trasirali 
ustrezno planinsko pot iz Presedel do koče na Čemšeniško 
planino.

Na kongresu smo se dogovorili, da mora vsak udeleženec 
pridobiti najmanj tri člane društva. 

Ko je g. Laurič izvedel, da sem uspel ustanoviti Planinsko 
društvo, mi je v zahvalo podaril svoj planinski cepin. Planins-
ko društvo Vransko – Tabor smo nato v klubu KOVO Vransko 
ustanovili dne 21.05.1969. V Planinskem društvu Celje smo 
pridobili 25 članskih izkaznic. Tonetu Sitarju, izvoljenemu 
prvemu predsedniku PD Vransko- Tabor sem izpisal izkaz-
nico štev. 305167/01, sebi pa štev. 305166/02. Udeležencem 
smo tudi izdali ostale prve članske izkaznice vključno do štev 
25.

Kaj kmalu se je število planincev povečalo: zato smo organi-
zirali več uspešnih pohodov v visokogorje. Udeleženci so bili 
navdušeni, zato smo se kar takoj odločili, da bomo čim prej 
zgradili lasten planinski dom na primerni lokaciji. 

Tako smo na Čreti pridobili od g. Punčoha del zemljišča za 
majhen planinski dom. Zakoličbo temeljev doma, vodovoda 
in elektrike sva opravila Tone Sitar in Joško Novak ter lastnik 
parcele.

Otvoritev Planinskega doma na Čreti je bila že 12. septembra 
1972. Kdor dvomi v napisano pripoved, si naj ogleda moje fo-
tografije v Planinskem domu na Čreti! 

Ob petdesetletnici PD Vransko – Tabor čestitam vsem 
planincem veteranom in sedanjim ljubiteljem planin!

Kako lep je slovenski nagelj, saj je rdeč,
je tudi nekaj belih, a ne preveč.
Naravih črnih rož še nisem videl;
za nagelj rdeč – bi to bilo preveč!

Žalec, 15.03.2019  Joško Novak

KDO IN KAKO SMO USTANOVILI PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO - TABOR.

Župan Franc Sušnik je za podžupanjo Občine 
Vransko imenoval Natašo Juhart, občinsko svetni-
co iz vrst Nove Slovenije – krščanskih demokratov 
(NSi), za podžupana pa Marjana Pečovnika, občin-
skega svetnika iz vrst Slovenske demokratske 
stranke (SDS). 

Nova podžupanja je bila v občinski svet izvoljena v 
3. volilni enoti (Brode, del Sela pri Vranskem), nov 
podžupan pa v 4. volilni enoti (Vransko). Oba sta 
mandat nastopila 1. 4. 2019. Podžupansko funkcijo 
bosta opravljala nepoklicno.

Obema želimo veliko uspehov pri njunem delu.

Občinska uprava

OBČINA VRANSKO OD ZAČETKA APRILA S PODŽUPANJO IN PODŽUPANOM

Pismo je objavljeno v originalu in ni lektorirano. (op. ur.)
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RKS – Območno združenje Žalec je 20. marca pripravilo 
programsko skupščino. Na njej so potrdili Poročilo o delu 
za leto 2018, Finančno poročilo 2018, Poročilo nadzorne-
ga odbora 2018 in Plan dela 2019. Največ časa so posvetili 
razpravi o težavah starejših.

Prostovoljci 14 krajevnih organizacij Rdečega križa redno 
obiskujejo starejše osamljene v lastnih domovih in do-
movih za starejše. Ugotavljajo, da si večina starejših želi 
še več družbe in da bi čas, ko ne bodo mogli več opravljati 
osnovnih življenjskih zadev, preživeli doma, poleg tega 
so domovi za starejše prezasedeni, čakalne vrste pa zelo 
dolge. Predlogi nekaterih predsednic krajevnih organi-

STAREJŠI V LASTNIH DOMOVIH POTREBUJEJO POMOČ

Predsednica RKS – OZ Žalec Pavla Artnik in sekretar Matjaž Črešnovar sta Aleksan-
dru Reberšku podelila posebno zahvalo. 

V torek, 9. 4. 2019, je potekala 3. redna seja Občinskega sve-
ta Občine Vransko, na kateri je občinski svet:
• pregledal sklepe in potrdil zapisnika 2. redne seje z dne  

5. 2. 2019 in 1. izredne seje z dne 26. 2. 2019; 
• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Na-

taše Juhart, Brede Čvan, Danila Štanteta, Brigite Gosak, 
Adrijane Ferme, Sonje Cencelj in Jožeta Matka; 

• sprejel Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospo-
darske javne službe dejavnost operaterja distribucijske-
ga omrežja zemeljskega plina v Občini Vransko; 

• po hitrem postopku sprejel Odlok o določitvi takse za 
obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe 
prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve 
v Občini Vransko; 

• se seznanil s poročili o poslovanju UPI Ljudske univerze 
Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene 
šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, 
Zdravstvenega doma »dr. Jožeta  Potrate« Žalec in Za-
voda za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2018; 

• sprejel Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske 
meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi; 

• sprejel sklep o podelitvi plakete Občine Vransko za leto 
2018: 
• Alojziji Hrastovec iz Zajasovnika – za vzorno in srčno 

opravljanje poklica medicinske sestre,
• Jasni Lazar z Vranskega – za vzorno in srčno oprav-

ljanje poklica medicinske sestre, 
• Polonci Učakar z Vranskega – za vzorno in predano 

delo na področju vzgoje in izobraževanja, 
• Jožetu Matku iz Sela pri Vranskem – za izjemen 

prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine, 
• Štefanu Pečovniku iz Prekope – za vzorno in srčno 

opravljanje poklica poštarja; 
• sprejel sklep o podelitvi priznanja Občine Vransko za 

leto 2018: 
•  Valeriji Zupan z Vranskega – za predano delo na 

društvenem področju, 
• Miranu Piklu z Vranskega – za predano delo na po-

dročju čebelarstva, 

• dekliški vokalni zasedbi Solo – za večletno uspešno 
delovanje na področju vokalne glasbe; 

• sprejel sklep o financiranju političnih strank iz proračuna 
Občine Vransko v obdobju 2019-2022; 

• se seznanil s poročili organizatorjev volilne kampa-
nje za lokalne volitve 2018 v Občini Vransko in sprejel 
sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje;  

• se seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2018; 

• se seznanil s Poročilom koncesionarja o poslovanju in iz-
vajanju gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko v letu 2018; 

• se seznanil s Poročilom koncesionarja o poslovanju in 
izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja toplote na 
območju Občine Vransko v letu 2018; 

• potrdil dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019; 

• potrdil izbrani predlog turističnega spominka Vranskega; 
• sprejel sklep o sofinanciranju nakupa mulčerja za Lovsko 

družino Vransko v višini 1.161 evrov; 
• sprejel sklep o sofinanciranju obnove podrtega obzidja 

pri podružnični cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Stopni-
ku v višini 5.000 evrov; 

• sprejel sklep o sofinanciranju izgradnje cestnih pri-
ključkov Slapnik (Vologa 4) in Sedeljšak (Vologa 8) v 
skupni višini 10.053,95 evrov; 

• obravnaval pobudo občinske svetnice Adrijane Ferme za 
sofinanciranje nakupa defibrilatorja za naselje Limovce. 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest Občine Vransko, ki je 
bil predviden za 2. obravnavo, in sprejem je občinski svet na 
predlog župana umaknil z dnevnega reda seje.
Zvočni posnetek seje je na voljo na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si.

Občinska uprava

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
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zacij so bili, da bi se nudila oskrba na domu starejšim, ki 
ne želijo oditi v domove za starejše, predvsem fizioterapi-
ja in družabništvo, izvedbo česar naj bi omogočal Zakon o 
dolgotrajni oskrbi. Po do sedaj znanih podatkih naj bi ga 
vlada sprejela jeseni. 

Veliko težav je tudi pri ranljivih skupinah, ki niso sociali-
zirane in zato težko zaposljive. Ne znajo racionalno upo-
rabljati finančnih sredstev, kar jih vodi v še večjo stisko. 
Rešitve so možne s posebnim t. i. »mehkim pristopom«, 
ko bi prostovoljci na prijateljski in prijazen način usmerjali 
socialno šibke z nasveti pri ustrezni porabi denarja. 

V preteklem letu se je 10 krvodajalskih akcij udeležilo 189 
novih krvodajalcev, kljub temu da je udeležba v Žalcu in 
na Polzeli že nekaj let slabša. Največ krvodajalcev se še 
vedno odzove na vranski akciji. Zelo uspešna je bila ekipa 
prve pomoči OŠ Šempeter, ki je na državnem preverjan-
ju usposobljenosti na Debelem rtiču zasedla 2. mesto. Še 
vedno so združenje in krajevne organizacije izdatno po-
magali socialno ogroženim pri plačilu osnovnih položnic. 
Razdelili so 32.651 kg hrane 450 družinam s 1.200 člani in 
396 osebam 5.530 kg oblačil in obutve. Na letovanje na 
Debeli rtič so odpeljali 25 otrok in 6 
starejših. Krajevne organizacije so v 
okviru redne dejavnosti pripravljale 
meritve krvnih vrednosti, organizirale 
srečanja starejših in obiske starejših v 
lastnih domovih in domovih za starej-
še; skupaj so jih obiskali 3.150. 

V Preboldu je jeseni začel delovati 
Medgeneracijski center, ki je v krat-
kem času postal priljubljeno stičišče 
vseh generacij, različne delavnice je 
do konca leta obiskalo že 200 Pre-
boldčanov in okoličanov. 

V letošnjem letu želijo pridobiti še več 
novih krvodajalcev, spodbuditi ljudi, 
da bi se udeleževali prikazov temelj-
nih postopkov oživljanja in darovali 
organe po smrti; po novem se lahko 

opredelijo tudi preko elektronskega načina, izjave pa še 
vedno sprejema tudi žalsko območno združenje RK. Os-
tale prednostne naloge združenja so še: socializacija ran-
ljivih skupin v družbo, pomoč starejšim v lastnih domovih 
in vključevanje novih prostovoljcev v organizacijo. 

Podžupan Občine Žalec Roman Virant je dejal, da ga vese-
li podatek o vključevanju mladih v bogate aktivnosti RK; 
mladi so navsezadnje tisti, ki bodo nadaljevali delo pro-
stovoljcev v prihodnosti. Takšno organizacijo, ki pomaga 
ljudem, potrebujemo in Občina Žalec jo bo podpirala še 
naprej. 

Skupščina se je na koncu za prizadevanja na prostovolj-
skem področju posebej zahvalila Aleksandru Reberšku, ki 
že več let pomaga socialno ogroženim z različnimi pro-
stovoljskimi projekti. Konec leta je v sodelovanju z žal-
skim območnim združenjem RK uspešno izpeljal akcijo, v 
kateri so uredili stanovanjsko hišo mami in njeni šestletni 
hčerki, trenutno pa sodeluje pri gradnji nove hiše Žanu 
Kotniku iz Galicije in tričlanski družini iz Vojnika. 

Matjaž Črešnovar

Že takoj ob vstopu v leto 2019 smo se tudi v našem zavo-
du resno soočili s problematiko pomanjkanja negovalne-
ga kadra na trgu dela. Za razliko od preteklih let, ko se je 
na razpise za prosta delovna mesta prijavljalo veliko šte-
vilo prošnjikov, smo morali tokrat razpise ponavljati, saj 
med maloštevilnimi prispelimi vlogami praktično nismo 
našli ustreznega kandidata. 

Zdravstveni tehnik, bolničar/negovalec in oskrbovalec 
so poklicne skupine, ki v domovih starejših občanov za-
gotavljajo glavnino negovalnega kadra. V zadnjem času 
se na trgu dela pojavlja predvsem deficit bolničarjev/
negovalcev, saj se večina mladih iz te poklicne skupine 
odloča za nadaljevanje šolanja. Leta nazaj so se na raz-
pise za delovna mesta bolničar/negovalec prijavljali tudi 

tehniki zdravstvene nege, danes pa le-ti z lahkoto naj-
dejo službo v svoji plačni skupini ali pa raje odidejo v tu-
jino. Delo bolničarja/negovalca je psihično, predvsem 
pa fizično zelo naporno. V slovenskem prostoru še ved-
no prevladuje miselnost, da je izvajanje nege pretež-
no ženski poklic. Če temu »ženskemu« poklicu prida-
mo še neugodne razporeditve delovnega časa (nočno, 
nedeljsko, praznično delo), nizke plače, v primerjavi z 
ugodno socialno politiko, nam je lahko kaj kmalu jasno, 
zakaj se sedanje generacije ne vidijo več v tem poklicu. 

Zavod sv. Rafaela Vransko že vrsto let uspešno sodeluje s 
Srednjo zdravstveno šolo Celje kot učna baza za njihove 
dijake. Srednja zdravstvena šola Celje k nam napotuje 
dijake naše regije na praktično usposabljanje z delom za 

MLADI IN POKLIC BOLNIČAR/NEGOVALEC   
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Med 2. in 8. aprilom 2019 je v Riminiju v Italiji 
potekalo evropsko prvenstvo v taekwon-do-
ju. Tekmovanja se je udeležil tudi naš občan 
Simi Zajec, ki je 4. 4. v formah črni pas II. dan 
osvojil naslov evropskega mladinskega podpr-
vaka, 6. 4. pa v borbah med mladinci do 75 kg 
naslov evropskega prvaka. 

Ob prihodu domov smo mu ob tem velikem 
uspehu sosedje pripravili sprejem, od občine 
pa je prejel manjšo pozornost. 

Simi, iskrene čestitke in veliko uspehov ter 
borbenosti še naprej! 

Nataša Juhart

SIMI ZAJEC – EVROPSKI PRVAK

Zgodilo se je ...

poklica bolničar/negovalec in zdravstveni tehnik. Glede 
na predhodno znanje in motiviranost te dijake vključu-
jemo v procese dela, kjer utrjujejo in nadgrajujejo svoje 
znanje, povezujejo teoretično znanje s prakso, začutijo 
pomen timskega dela in pomen pripadnosti timu in usta-
novi. Istočasno pa spoznajo tudi dobre in tudi slabe plati 
izbranega poklica. Predvsem težavnost poklica in želja 
po višji izobrazbi pa sta tisto, kar jih motivira za nadalje-
vanje šolanja na višjih stopnjah. Vse redkejši so dijaki, ki 
po zaključenem programu bolničar negovalec šolanja ne 
nadaljujejo.  

V času letnih dopustov glavnino potreb po počitniškem 
delu zagotavljamo prav z dijaki, ki so pri nas opravljali 
praktično usposabljanje z delom. Pri tem pa s ponosom 
ne moremo mimo dejstva, da ima večina dijakov naše 
regije privzgojene delovne navade, za kar gre vsekakor 
zahvala in pohvala predvsem njihovim staršem. 

V preteklih letih smo v našem zavodu »vzgojili« tudi precej-
šnje število pripravnikov, pri tem pa odkrili tudi številne 
bisere, ki pa jih žal zaradi kadrovske politike in norma-
tivov nismo mogli zadržati. Smo pa ponosni, da so danes 
spoštovan in cenjen kader v drugih ustanovah. 

Zadnje čase je veliko govora o t. i. »dvojnem statusu«. Bo 
predlagani dvojni status rešitev za zagotavljanje negoval-
nega kadra tudi po domovih starejših občanov? Se bodo 
bolničarke/negovalke po 40 letih dela in 60. letu starosti 
glede na posledice dolgoletnega težkega dela zanj sploh 
odločale in ali  bodo takšno delo sploh še zmogle?  

Stanka Žičkar, vodja ZNO v Zavodu sv. Rafaela Vransko 
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V sredo, 3. aprila,  je oder žalskega 
Doma II. slovenskega tabora poska-
koval pod veselimi nogami mladih 
folklornic in folklornikov, ki so se 
predstavili na Območnem srečanju 
otroških folklornih skupin z naslovom 
»Marko skače«. 

Srečanje vsako leto organizira žalska 
izpostava Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti. Letošnje srečanje je 
postreglo z rekordno udeležbo zad-
njih let, saj je na odru nastopilo kar 
osem skupin, v katerih pleše slabih 
170 otrok. Številčnemu nastopu je 
sledil tudi številčen obisk, saj je bila 
dvorana zasedena skoraj do zadnje-
ga sedeža, kar je mladim plesalcem 
zagotovo dalo še dodaten zagon za 
dober nastop. Predstavili so se člani 
otroških folklornih skupin Savinja 
(Vrtci občine Žalec, Enoti I in III), Sraj-
čke (KD Gomilsko), OŠ Vransko-Tabor, 
Navihančki (OŠ Griže), POŠ Trje (OŠ 
Petrovče), POŠ Liboje (OŠ Griže), I. 
OŠ Žalec in Mladinska folklorna skupi-
na OŠ Petrovče. 

Po mnenju strokovnega spremlje-
valca in regijskega selektorja Tadeja 

»MARKO SKAČE 2019«
Terana so skupine zelo dobro nastopile. Pohvalil je trud mentoric in jim podal 
nekaj uporabnih napotkov za še boljše vodenje skupin. Izredno pa je bil nav-
dušen nad množičnim obiskom srečanja, tako s strani nastopajočih kot obis-
kovalcev. Teran pravi, da je takšen obisk na Štajerskem in Koroškem že kar 
lepa stalnica, drugod po Sloveniji namreč ni tako. Na pogovoru z vodji skupin 
je po srečanju zato spodbudil k nadaljnjemu delu, ki bo zagotovo prineslo še 
obilo uspešnih nastopov. 

T. Tavčar

V okviru 13. državnega preverjan-
ja usposobljenosti osnovnošolskih 
ekip prve pomoči je  RKS – Območno 
združenje Žalec dopoldne organiziralo 
lokalno preverjanje. Udeležilo se ga je 
7 ekip iz šestih osnovnih šol: ekipe I. 
OŠ Žalec, OŠ Petrovče, OŠ Šempeter 
v Savinjski dolini, OŠ Griže, OŠ Polzela 
ter OŠ Prebold I. in OŠ Prebold II.
Ustrezne postopke prve pomoči sta 
6-članskim ekipam pred preverjan-
jem prikazala licencirana predavatelja 
Rok Repas, dipl. zn., in Martina Lesjak 
Povše, dipl. med. ses., na ocenjevanju 
pa je sodelovala tudi Cvetka Grm, dipl. 
med. ses. Mentorice so ekipe seznani-
le še o delovanju RK. 
Člani so najprej pisali testa iz prve 
pomoči in delovanja Rdečega križa, 
nato pa so morali pri treh namišljenih 
poškodbah pokazati, kako ustavi-
ti hudo krvavitev, oskrbeti osebo s 
poškodovano hrbtenico in znati upo-

NAJVEČ ZNANJA JE POKAZALA EKIPA PRVE POMOČI OŠ ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
rabiti defibrilator pri nudenju temeljnih postopkov oživljanja. 
Tretje mesto je osvojila ekipa PP OŠ Griže, drugo mesto ekipa PP I. OŠ Žalec, 
zmagala pa je ekipa PP OŠ Šempeter v Savinjski dolini, ki se bo 16. aprila 
udeležila regijskega preverjanja usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve 
pomoči v OŠ Dramlje.

Matjaž Črešnovar

Predsednica RKS - OZ Žalec Pavla Artnik, mentorica Božena Svet in sekretar RKS - OZ Žalec Matjaž Črešnovar z 
zmagovalno ekipo PP OŠ Šempeter v Savinjski dolini

Med nastopom otroške folklorne skupine OŠ Vransko-Tabor, vodja in avtor koreografije: Breda Čvan, avtorja 
glasbene priredbe: Matic Dobrovnik, Dominik Grahek Ličer. 
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Med sprehodom po gozdu na Tešovi sta člana Centra 
jamskih doživetij opazila vhod v manjšo jamo. Ko pa sta 
pokukala, kaj se skriva na njenem dnu, nista mogla ver-
jeti svojim očem. Opazila sta smeti. Podrobneje si jame 
nista ogledala. Za naslednji obisk čez nekaj dni sta zbra-
la še druge člane jamarskega kluba, ki smo se spustili na 
dno jame. V jami smo našli cele kupe smeti, predvsem raz-
ličnih živalskih kadavrov v polivinilastih vrečkah umetnih 
gnojil, ki so preprečevale njihov razkroj. Poleg tega pa še 
več različnih gospodinjskih odpadkov, tudi nevarnih, kot 
so baterijski vložki, čistila ter olja. 

Še isti dan smo o tej najdbi obvestili Občino Vransko in Za-
vod za varstvo narave, saj je približno 60 m zračne razdal-
je stran vodohran, iz katerega pijejo vodo prebivalci celot-
nega naselja Tešova. 

Tako smo se jamarji v soboto, 13. aprila, zbrali pred lovskim 
domom na Tešovi in s podporo Občine očistili to jamo. 
Kljub temu da smo jamo že obiskali, smo bili presenečeni 
nad količino odpadkov. Teh je bilo okoli 4,5 m3 in kar 2 m 
na debelo so zapolnjevala dno jame. 

Jama še ni bila izmerjena in registrirana, a jo domačini poz-
najo pod imenom Pasja jama. Zakaj ima takšno ime, ver-
jetno ni potrebno posebej razlagati. Čistilne akcije se žal ni 
udeležil noben domačin, kljub temu da se jo je oglaševalo 

po različnih medijih. Jamarji želimo domačinom, da bi se 
takšno početje odlaganja odpadkov prenehalo, saj s tem 
ne škodujejo samo naravi, ampak tudi svojemu zdravju. 

Zahvaljujemo pa se Občini, ki nam je pomagala pri izvedbi 
čistilne akcije. Zahvaljujemo se tudi delavcema Energe-
tike Marku in Martinu, ki sta nam pomagala pri prenosu 
in transportu smeti.

Center jamskih doživetij Vransko

OČISTILI PASJO JAMO NA TEŠOVI

S finalnim turnirjem na Vranskem se je sklenila 11. sezo-
na Lige NLB Wheel. Še šestič zapored se naslova veseli 
ekipa KKI Vrbas (BiH), srebro je odšlo v avstrijski Gradec, 
bron pa je ostal v Sloveniji. Košarkarji so finalno dejanje 
posvetili 50-letnici Zveze paraplegikov Slovenije in prazni-
ku Občine Vransko.
V športni dvorani na Vranskem so 13. aprila 2019 ekipe Re-
gionalne NLB Wheel lige sklenile tekmovanje. V XI. sezoni 
2018–2019 so se po treh rednih krogih v skupinah A in B 
ter polfinalnem srečanju pomerile še za končne uvrstitve. 

Prvo mesto je že šestič zapored osvojila KKI Vrbas iz Ban-
jaluke, druga je bila RBB FlinkStones iz Gradca, tretja ZŠIS-
PK iz Slovenije, četrta KIK Sana iz Sanskega Mosta, peta 
KIK Zmaj iz Gradačca, šesta Zagreb iz Hrvaške, sedma KIK 
Una Sana iz Bihaća, osma pa KKK Singidunum iz Beogra-
da.

Finalni turnir Lige NLB Wheel, Vransko, 13. 4. 

tekma za 7. mesto:
KIK UNA SANA – KKK Singidunum 
46 : 45 (8 : 9, 20 : 10, 5 : 10, 13 : 16)

NA VRANSKEM SE JE SKLENILA 11. SEZONA LIGE NLB WHEEL
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(Vojić 13, Dizdarić 12; Ćirković 23, Grujić 14) 

tekma za 5. mesto:
KKI Zagreb – KIK ZMAJ 56 : 74 
(16 : 16, 10 : 20, 13 : 24, 17 : 14)
(Vujica 19; Kamberović 20, Mahovac 16) 

tekma za 3. mesto:
KIK Sana – ZŠIS-PK 40 : 64 (9 : 20, 5 : 22, 9 : 8, 18 : 14)
(Karupović 20, Vehabović 13; Kamenik 15, Slapničar in Ko-
duzović po 14, Radič 10) 

tekma za 1. mesto:
RBB FlinkStones Graz – KKI VRBAS 
55 : 73 (15 : 24, 15 : 26, 12 : 13, 13 : 10)
(Rekanović 19, Edler 14; Modronja 28, Štimac 20)

Sloveniji bron 

V končnem obračunu sta se najprej za sedmo mesto 
pomerili KIK Una Sana in KKK Singidunum. Nekoliko bolj-
šo igro je pokazala KIK Una Sana, ki je v razburljivih zad-
njih minutah le slavila s 46 : 45. V naslednji tekmi sta se 
za peto mesto borili ekipi KKI Zagreb in KIK Zmaj. V prvi 
polovici tekme sta bili ekipi enakovredni, nato pa je KIK 
Zmaj napravil občutno razliko in suvereno zmagal s 74 
: 56. Tretja tekma je že prinesla medaljo. Za bron sta se 
udarili ekipi KIK Sana in ZŠIS-PK. Po nervoznem začetku 
je povedla ZŠIS-PK, silovito nadaljevala in prvo četrtino 
dobila z 20 : 9. Slovenci so z agresivno igro nadaljevali in 
si ob polčasu priigrali kar 29 točk prednosti. ZŠIS-PK je s 
končnim rezultatom 64 : 40 povsem nadigrala nasprotno 
ekipo, osvojila bronasto odličje, ekipi pa sta prikazali za 
razred višjo igro košarke. 

„Za nami je izjemna sezona, ki smo jo kronali z izvrstnim 
turnirjem na Vranskem, kjer smo bili lepo in toplo spreje-
ti. Za ligo je 11 sezon, pogledujemo v novo. Obstaja pre-
cejšen interes ekip iz Hrvaške, Srbije in tudi Grčije, da bi 
se vključili v tekmovanje,“ je po koncu tekmovanja pove-
dal Gregor Gračner, vodja lige. 

„Vesel sem, ker nam je uspelo. Tale bron je veliko vreden 
in dragocen, ker je osvojen z ekipo ZŠIS-PK, čeprav osta-
ja malce grenkega priokusa zaradi poraza na polfinalnem 
turnirju,“ je dodal Milan Slapničar, igralec slovenske vrste 
(izvrstno jo vodi trener Žiga Kobaševič), ki je osvojila bron. 

„Pravi borci in izvrstni košarkarji ste,“ pa je vsem čestital 
za pokazano tudi Rado Trifunovič, selektor slovenske iz-
brane vrste, ki je s košarkarji na vozičkih preživel dan na 
Vranskem. Tam so bili tudi Helisovi košarkarji Aljaž Bratec, 
Miroslav Pašaljić in Nejc Klavžar, ki so prišli podpret slo-
vensko ekipo. 

V zaključnem, finalnem srečanju sta se pod koši srečali 
RBB FlinkStones in prvak prejšnje sezone KKI Vrbas. Po-
vedli so Avstrijci, ki so se s KKI Vrbas enakovredno kosali 
le na začetku. Favorizirani lanskoletni prvaki so že v prvi 
četrtini vodili za 9 točk, ob polčasu so razliko povečali za 
20 točk, tekmo pa brez težav zaključili s 73 : 55  in ponov-
no osvojili prehodni pokal.

Tekme so ob tehničnem delegatu Milanu Lukanu in vodji 
lige Gregorju Gračnerju sodili: Dražen Štrok (HR) ter Mitja 
Dečman in Nedžad Budimlić, oba iz Slovenije.

Tudi selektor Rado Trifunović 

Ob zaključku največjega košarkarskega dogodka na po-
dročju jugovzhodne Evrope in razglasitvi rezultatov so 
košarkarje nagovorili in čestitali za dosežene rezultate: v 
imenu generalnega pokrovitelja Nove ljubljanske banke 
Alenka Smonkar – vodja poslovalnice Žalec, župan Občine 
Vransko Franc Sušnik, predsednik Zveze paraplegikov Slo-
venije Dane Kastelic, predsednik ZŠIS-PK Damijan Lazar 
in selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado 
Trifunovič. Za sodelovanje v regionalni ligi in pri organi-
zaciji posamičnih kol se je vsem zahvalil vodja lige Gregor 
Gračner, še posebej pa se je zahvalil generalnemu pokro-
vitelju, Novi ljubljanski banki. 

Rekanović naj strelec 

Prehodni pokal za prvo mesto, pokale za posamične 
uvrstitve in medalje so najboljšim podelili: Alenka 
Smonkar, Franc Sušnik, Damijan Lazar, Dane Kastelic 
in Rado Trifunovič. Pokal je prejel tudi najboljši strelec 
lige Ramo Rekanovič (240) – FlinkStones, drugi je bil Milan 
Slapničar (186), ZŠIS-POK, tretji pa Sabid Karapović (158), 
Una Sana. Nova ljubljanska banka (generalni pokrovitelj) 
je tudi letos prijetno presenetila in podarila dva košar-
karska vozička. Prejela sta jih: Sabid Karupović – KIK Sana 
in Igor Ignjatović – KKI Vrbas. 
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Ob koncu so se v ligi zahvalili še generalnemu pokrovi-
telju Novi ljubljanski banki, Gostišču Grof Vransko, Občini 
Vransko, Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko, OŠ 
Vransko, Plesni skupini OŠ Vransko, Košarkarskemu društ-
vu Vrani Vransko. Ob tem ne gre pozabiti še Lige ABA, ki 
že četrto sezono pomaga pri promociji športa invalidov in 
košarke na vozičkih v regiji.

Vsi dosedanji prvaki Lige NLB Wheel: 

2018/2019: KKI Vrbas 

2017/2018: KKI Vrbas

2016/2017: KKI Vrbas

2015/2016: KKI Vrbas

2014/2015: KKI Vrbas

2013/14: KKI Vrbas

2012/13: KKK K3 Sarajevo

2011/12: KIK Sana

2010/11: KIK Sana

2009/10: KIK Sana

2008/09: KIK Sana  

Gregor Gračner, vodja tekmovanja Lige NLB Wheel 

V Taboru je letos odmevalo stotine ubranih glasov. Žal-
ska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je 
letošnjo Območno revijo otroških in mladinskih pevskih 
zborov pod naslovom Pozdrav pomladi postavila v Dom 
krajanov Tabor. Na dveh koncertih je nastopilo 19 zborov, 
skupaj 785 mladih pevcev.
V torek, 9. aprila, se je predstavilo devet otroških in mla-
dinskih pevskih zborov Spodnje Savinjske doline. Nasto-
pili so mlajši OPZ Polžki Polzela, OPZ OŠ Prebold, OPZ OŠ 
Šempeter, OPZ OŠ Griže, OPZ Sonček in POŠ Polzela, MPZ 
OŠ Prebold, MPZ OŠ Šempeter, MPZ OŠ Griže ter MPZ 
OŠ Polzela. Vsega skupaj kar 311 otrok je nastopilo pred 
povsem polno dvorano, kjer je svoje mesto našla tudi 
strokovna spremljevalka revije Zlatka Terlevič. V pogo-
voru po reviji je zelo pohvalila celotno revijo, samo orga-
nizacijo ter zbore in njihovo delo. Pohvalila je publiko, ki je 
zelo dobro vzgojena, saj je bilo med revijo le malo motečih 

faktorjev, starši po nastopu niso zapuščali dvorane in so 
vsak zbor pospremili z glasnim aplavzom. 
Nekoliko bolj nemirna je bila publika na drugem delu revi-
je, ki je potekal naslednji dan, torej v sredo, 10. aprila, prav 
tako v Domu krajanov Tabor. Takrat je v desetih pevskih 
zborih zapelo 474 mladih pevk in pevcev. Nastopili so 
mlajši OPZ in MPZ OŠ Vransko-Tabor, OPZ Deteljica POŠ 
Ponikva, OPZ in MPZ OŠ Braslovče, OPZ Vandrovčki POŠ 
Gotovlje, OPZ Kobulka in MPZ I. OŠ Žalec ter OPZ in MPZ 
OŠ Petrovče. Tudi ti so navdušili tako strokovno spremlje-
valko kot občinstvo, ki je tudi ta dan do zadnjega kotička 
napolnilo dvorano. OI JSKD se iskreno zahvaljuje Občini 
Tabor, ki je omogočila gostovanje revije v Domu krajanov, 
OŠ Vransko-Tabor, še posebej Podružnični OŠ Tabor ter 
KD Ivan Cankar Tabor za izjemno pomoč pri izvedbi revije. 

T. Tavčar

NASTOPILO 785 MLADIH PEVCEV

Nastop OPZ OŠ Vransko-Tabor, ki ga vodi Danijela Jeršič, 
na klavirju pa jih je spremljala Polona Miklavc Žebovec.   
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S komedijo Pacienti v čakalnici se je 16. 
marca 2019 zaključila dvanajsta abon-
majska sezona. Vsako leto se  zgodijo 
zamenjave terminov in včasih tudi pred-
stav, a letos se nam je to zgodilo celo 
večkrat, kar pa glede na epidemijo gripe 
in vse mogoče bolezni letošnje zime niti 
ni tako presenetljivo. Bilo pa je neprijet-
no. Tako nam kot organizatorju, kot tudi 
vam, spoštovani obiskovalci predstav. 
Kljub težavam smo program, ki si ga je 
ogledalo okrog 1200 gledalcev,  izvedli v 
celoti. V otroškem abonmaju je Gledališče 
Zarja Celje namesto Petra Pana uprizorilo 
Čarovnika iz Oza, Otroška dramska sku-
pina KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora pa 
Čarobnost Blejskega jezera namesto Grde-
ga račka. V gledališkem abonmaju so se 
zvrstile vse predstave, le dva termina sta 
bila prestavljena. Trenutno je že v pripravi 
program za prihodnjo sezono. Na gledališ-
ki tržnici v Podgorjah pri Slovenj Grad-
cu smo slišali, da sodeluje na območnih 
srečanjih otroških in odraslih gledaliških 

DVANAJST ABONMAJSKIH SEZON
skupin preko petsto ljubiteljskih sestavov. Pri takšni ponudbi je res zelo 
težko izbrati dvanajst najbolj prepričljivih. Pri izboru dajemo prednost za-
nimivim tematikam in skupinam, ki se še niso predstavile na Vranskem.  
Upamo, da nam bo uspelo sestaviti zanimiv program in se nam boste 
pridružili tudi v naslednji sezoni. 

 Suzana Felicijan Bratož

Predstavitev zbornika bo 
16. maja 2019 ob 18. uri
v Kulturnem domu Vransko.
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V MAJU NAPOVEDUJEMO IN VABIMO:
• torek, 7. in 21. maj 2019, ob 10. uri: Bralno druženje  s stanovalci Našega doma 
• ponedeljek, 13. 5. 2019, ob 19. uri v dvorani Doma II. slov. tabora v Žalcu: Savinjčani beremo, zaključna 

prireditev 
• 17. 5. 2019-31. 12. 2019 v času odprtosti knjižnice: Čitalnica in začetki knjižničarstva na Vranskem, 

razstava 
• torek, 21. maj 2019, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem   

Vabljeni!

PRAVLJIČNA URA Z VELIKONOČNO 
USTVARJALNICO 
Prijetno pomladansko vreme kar vabi v naravo, a kljub temu ima 
pravljica še vedno moč, da privabi otroke v svoj čarobni svet. 
Tokrat smo v tednu, ko se bližajo velikonočni prazniki, prisluhnili 
pravljici Nekega lepega dne, kjer so gozdne živali iskale skrite pirhe 
in ob tem pomagale še mami goski poiskati dve goskici, ki sta jo 
radi mahnili po svoje. Res lep dan smo zaokrožili z ustvarjanjem 
velikonočnih jajčk. 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV MALI SAVINJČANI BEREMO  2018/19 
V sredo, 17. aprila 2019, so se v dvorani 
kulturnega doma na Vranskem zbrali najmlajši 
ljubitelji knjig, njihovi starši, vzgojitelji in drugi. 
Udeležili smo se sklepnega dejanja bralnega 
projekta za najmlajše Mali Savinjčani beremo, ki 
ga v knjižnici v sodelovanju z vrtci organiziramo 
že peto leto in v katerem je letos na Vranskem 
sodelovalo kar 60 otrok, starih od 4 do 6 let. 
Obiskovalce sta pozdravili vodja vrtca Mojca 
Brglez in direktorica knjižnice Jolanda Železnik, 
ki sta mladim bralcem tudi podelili nagrade – medalje za branje ter prikupne svinčnike. Odlično pripravljeno in 
izvedeno predstavo Mojca Pokrajculja so odigrali učenci izbirnega predmeta glasbeni projekt in gledališkega 
kluba pod mentorstvom Vanje Govek in Maje Laznik, sladko presenečenje pa je prispeval vrtec. Prijetno 
druženje smo sklenili z obljubo, da bo knjiga naša spremljevalka tudi v prihodnje. 

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• Carter, P.: Uravnoteženje možganov 
• Sarcone, G. A.: Optične iluzije 
• Lo Scuro, L.: Sicilijankina hči 
• Borjlind C.: Pomladna plima 
• Heath, L.: Večni spomin 
• Lynggaard, S.: Otroci z močno voljo 
• Osho: Intimnost 
• Vas, Luis S.R.: Meditacija 
• Shafak, E.: Tri Evine hčere 
• Walsh, N. D.: Srečnejši od Boga  

MLADINA
• Mlakar Č., I.: Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico 
• Bajd, B.: Listi dreves in grmov 
• Zupan, D.: Skrivni svet malih zverinic 
• Blyton, E.: Dobro opravljeno, Skrivnih sedem! 
• Gibson, A.: Ne govori s polnimi usti! 
• Podgoršek, M.: Teci, miška! 
• Deneux, X.: Grdi raček 
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Na osnovni šoli že vrsto let potekajo zbiralne akcije za raz-
lične namene. Najpogostejša je zbiralna akcija odpadnega 
papirja, organizirana v okviru programa Ekošola. Izkupiček 
od zbranega papirja je namenjen v šolski sklad Žarek upanja, 
ki deluje z namenom pomoči družinam v socialnih stiskah, 
občasno pa so sredstva namenjena za vse učence. Krožek 
prostovoljno delo dvakrat letno organizira zbiralno akcijo 

oblačil, obutve, igrač in ostalih uporabnih stvari, ki jih ob 
koncu razdelijo socialno ogroženim družinam. Vseskozi je 
na šolski »ekološki otok« možno prinašati izrabljene tonerje, 
kartuše, baterije in zamaške. Z zbranimi zamaški pripomore-
mo h kvalitetnejšemu zdravljenju bolnih otrok. Poleg najod-
mevnejših akcij potekata še akciji Pokloni zvezek in Zaigraj z 
nami. Hvala vsem, ki sodelujete pri zbiranju in spodbujanju 
otrok k dobrodelnosti in ekološki ozaveščenosti. Z malimi 
dejanji lahko marsikaj spremenimo na bolje, zato vabljeni k 
sodelovanju tudi v bodoče. 

Nataša Pečovnik

ZBIRALNE AKCIJE NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR

Skozi vse leto želimo otrokom 
ponuditi čim bolj pestre in zanimive 
dneve v vrtcu. Tako nas je obiskal 
učenec Glasbene šole Risto Savin 
Žalec Rok Remic. Za začetek nam 
je predstavil svoje glasbilo – kitaro, 
nadaljeval pa z igranjem. Ob igranju 
smo sodelovali s prepevanjem. Za 
zaključek je še vsak malo »pobren-
kal« po kitari. Otroci so ob obisku 
uživali, najbolj ponosna pa je bila 
naše deklica Ema, saj je na obisk 
prišel njen brat. 

otroci skupine 5-6 let s Katjo in Majo

PRAV POSEBEN OBISK

DRAMATIZACIJA ROKAVIČKA
Pravljice imajo psihološki, socialni in vzgojno-izobraževal-
ni pomen, saj otroke popeljejo  v čudoviti svet domišljije, 
obenem pa jim pomagajo razumevati svet, v katerem živi-
jo. Pred časom sva otrokom pripovedovali ljudsko prav-
ljico Rokavička, ki je otroke zelo pritegnila. V prosti igri so 
podoživljali vsebino pravljice z ustvarjalnim gibanjem in 
petjem; spodbudili sva jih k izvedbi dramatizacije ter jih 
usmerili k skupnemu načrtovanju celotnega procesa pri-
prave in izvedbe. V celotnem procesu je bilo v ospredju 
medsebojno sodelovanje. Otroci so pridobivali potrebne 
socialne spretnosti, krepili komunikacijske veščine in go-

vorne sposobnosti. Iz predstave v predstavo je rasla tudi 
njihova samozavest in pozitivna samopodoba. Posebna 
nagrada za njihovo prizadevanje je bila predstavitev pred 
občinstvom – na ogled predstave smo namreč povabi-
li starše. Izvedli smo družabno popoldne s predstavo in 
druženjem. Starše smo tudi pogostili z kokosovimi krogli-
cami, ki smo jih pripravili sami. Ker pa smo si želeli še nas-
topati, smo v naslednjih dneh dramatizacijo predstavili 
tudi otrokom našega vrtca.  

otroci skupine 5-6 let s Katjo in Majo
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PODELITEV BRALNE ZNAČKE NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR
Na OŠ Vransko-Tabor smo ime-
li podelitev bralne značke v 
četrtek, 11. 4. 2019. Podelitve 
se je udeležila pisateljica Na-
taša Konc Lorenzutti. Srečanje 
s pisateljico je potekalo v okviru 
projekta Povabimo besedo, ki ga 
organizira Društvo pisateljev Slo-
venije. 

Bralno značko je v letoš-
njem šolskem letu opravilo 276 
učencev na centralni in pod-
ružnični šoli.  

Knjige nam pomagajo, da ne hi-
timo, je v letošnji poslanici ob 
mednarodnem dnevu mladinskih 
knjig zapisal Kestutis Kaspara-
vičius, litvanski pisatelj, ki smo 
ga v preteklosti že gostili na naši 
šoli. To je bilo tudi naše vodilo 
skozi celotno prireditev. Ustavi-
li smo se ob odlomkih iz dobre 
knjige, ob zanimivih mislih, ki 
jih v knjige vpisujejo pisatelji, še 
posebej smo se posvetili mislim 
in dogodivščinam iz knjig pisate-
ljice Nataše Konc Lorenzutti, ki 
nas je obiskala. 

Na prireditvi so nastopili člani 
otroškega zbora pod vodstvom 
zborovodkinje Danijele Jeršič 
ter člani mladinskega zbora pod 
vodstvom zborovodkinje Van-
je Govek. Na prireditvi so se 
predstavili tudi učenci 1. b-razre-
da pod mentorstvom Klavdije 
Kropec, ki so z dramatizacijo 
uprizorili slikanico Skrivališče 
Nataše Konc Lorenzutti, člani
knjižničarskega krožka pa so 
izdelali kratek video odlomka iz 
knjige Zvezek in Brezvezek. 

Prireditev sta povezovali Lucija 
Klemen in Saša Semprimožnik iz 
9. razreda. 

Pisateljica je  predstavila nekaj 
svojih del, še posebej zanimivo 
je bilo pripovedovanje basni s 
pomočjo kamišibaja. Učenci so v 
pripovedovanju uživali in si še isti 
dan sposodili njene knjige.

mentorica BZ Katja Brezovnik 
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IMELI SMO KOZLIČKA …
V vrtcu imamo v tem šolskem letu in tudi v nekaj nasled-
njih prednostno nalogo razvijanje temeljnih vrednot, 
kot so spoštljivost, iskrenost, empatija in spoštovanje. 
Spoznavanja vrednot poskušamo otrokom predstaviti 
tudi preko ljudskih pravljic, ki imajo vedno poučno spo-
ročilo. 

V mesecu marcu smo se v skupini 5–6 let lotili dramatizaci-
je ruske ljudske pravljice Volk in sedem kozličkov. Najprej 
smo se lotili prebiranja pravljice in pripovedovanja na raz-
lične načine. Narisali smo si posamezne prizore na folijo in 
jih zlagali v pravljico preko grafoskopa. Potem smo se loti-
li izdelave scene in pripomočkov za dramatizacijo. Najprej 
smo izdelali peč, v katero se bo skril najmlajši kozliček, 
potem naredili kozličkove rogove in drevesa za gozd. Ve-
liko smo se tudi pogovarjali o tem, kako se gibajo koze in 
kozlički. Šli smo na obisk na kmetijo Konrad, kjer so bili 
prijazni in so nam pokazali kozo ter dva majhna kozlička, 
ki sta bila zelo razigrana. Pokazala sta nam vse mogoče 
vragolije, tudi kako skočita na mamo in dol. Deklica, ki je v 

dramatizaciji igrala mamo kozo, se je kar zbala, da bomo 
to počeli tudi v naši igrici. Najbolj iskrena je bila izjava ene 
deklice, ki je bila tako vesela, da je lahko videla kozličke, 
da bi najraje zajokala. Kozice smo lahko tudi hranili s suhim 
kruhom. Otroke je zanimalo, zakaj mala kozlička še ne 
jesta kruha. Izvedeli smo, da sta še premajhna. To nam je 
potrdilo dvome o tem, zakaj v pravljici mama koza malim 
kozličkom prinaša »samo« mleko. Naučili smo se tudi slo-
vensko ljudsko pesmico Čin, čin Drežnica in rusko ljudsko 
pesmico Imeli smo kozlička. Ker je v mesecu marcu tudi 
materinski dan, smo za družine otrok pripravili srečanje, 
kjer smo zaigrali pravljico Volk in sedem kozličkov. Da pa 
je bila zgodba še boljša, smo za starše izdelali lutke, kozice 
in so tudi oni nam ob družinskem prazniku zaigrali lutkov-
no predstavo. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju. 
Na koncu smo vse gledalce pogostili še z regratovo sola-
to, ki smo jo med premorom pripravili sami.

Brigita in Mateja
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A K T I 

1. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske 
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina v Občini Vransko 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: 
ZGJS), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 216. in 218. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v 
nadaljevanju: EZ-1) ter 7. 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 3. redni seji dne 9. 4. 2019 
sprejel 

O D L O K  
o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske 

javne službe dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina v Občini Vransko  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju 
Občine Vransko. 

(2) Gospodarska javna služba iz prejšnjega odstavka se 
izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba. 

(3) Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju 
Občine Vransko, s katerim Občina Vransko kot koncedent 
določa predmet in pogoje za izvajanje javne službe. 

 
2. člen 

(javni interes) 

(1) Občina Vransko s tem odlokom sprejema odločitev, da 
obstaja javni interes za izvajanje izbirne lokalne gospodarske 
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina na območju Občine Vransko. 

(2) Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev 
javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva v 
obliki koncesije storitev za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina. 

 
3. člen  

(pomen izrazov)  
 
(1) Poleg pomenov, določenih v EZ-1 ter drugih predpisih, 
imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen: 

1. »javna služba« je dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina po tem odloku; 

2. »dejavnost operaterja distribucijskega sistema« je 
gospodarska javna služba dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina; 

3. »koncedent« je Občina Vransko; 

4. »koncesija« je koncesija za izvajanje gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina po tem odloku; 

5. »koncesionar« je pravna oseba ali konzorcij, ki izvaja 
javno službo dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
po tem odloku na podlagi koncesije; 
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6. »koncesijsko območje« je geografsko območje Občine 
Vransko; 

7. »podizvajalec« je izpolnitveni pomočnik koncesionarja; 

8. »uporabnik« je pravna ali fizična oseba, ki iz 
distribucijskega sistema odjema ali v distribucijski sistem 
oddaja zemeljski plin; 

9. »distribucijski sistem zemeljskega plina« je omrežje 
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem 
geografskem območju Občine Vransko in po katerem se 
izvaja distribucija zemeljskega plina do odjemalcev in 
vključujejo plinske priključke do plinske požarne pipe na 
objektu, merilno regulacijsko opremo, vgrajeno pri končnih 
uporabnikih, reducirne postaje in odorirno napravo. Mejo 
med distribucijskim sistemom zemeljskega plina in internim 
omrežjem odjemalca določajo sistemska obratovalna 
navodila; 

10. »omrežje« je distribucijski sistem zemeljskega plina v 
lasti ali v upravljanju operaterja distribucijskega sistema; 

11. »odjemalec« pravna ali fizična oseba, ki kupuje zemeljski 
plin za lastno rabo ali nadaljnjo prodajo; 

12. »objekti in naprave koncesije« so vsi objekti in naprave, 
ki sestavljajo distribucijski sistem; 

13. »priključek« pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi 
distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta ter se začne 
na priključnem mestu na omrežju in konča s priključnim 
mestom uporabnika; 

14. »agencija« je Agencija za energijo, kot jo določa EZ-1. 

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot 
ga določajo EZ-1 in drugi predpisi, ki urejajo dejavnost 
operaterja distribucijskega sistema in organizacijo trga z 
zemeljskim plinom. 

 
II. PREDMET KONCESIJE IN OBVEZNOSTI JAVNE 
SLUŽBE  

 
4. člen  

(vsebina javne službe) 
 

(1) Javna služba dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema obsega vsaj sledeče naloge: 

– izvajanje distribucije; 

– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje 
distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z 
obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske 
učinkovitosti; 

– razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih 
potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in 
zanesljivega obratovanja sistema; 

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na 
sistem in dostop do njega; 

– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z 
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja; 

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da 
lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo 
uporabo, napoved porabe zemeljskega plina z uporabo 
metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih 
ukrepov pri porabnikih. 

(2) Dejavnost sistemskega operaterja obsega tudi dejavnosti 
in naloge, določene v drugem predpisu, ki na podlagi zakona 

določa vsebino gospodarske javne službe, ki je predmet tega 
odloka. 

5. člen  
(dejavnost koncesionarja)  

 
(1) Predmet koncesije po tem odloku je izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema na območju koncesije, v času 
trajanja koncesije, po tem odloku in koncesijski pogodbi. 

(2) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet 
koncesije, na način, kot je določen v energetskem zakonu, 
drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja javne 
službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih 
obratovalnih navodilih in drugih predpisih ter splošnih aktih, 
izdanih po javnem pooblastilu.  
 
(3) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije, pod pogoji, 
ki jih dopušča zakon, opravlja tudi druge dejavnosti, pri 
čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih 
dejavnosti skladno z Zakonom o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 33/11) in predpisi, izdanimi za njegovo 
izvrševanje ter skladno z EZ-1. 

 
6. člen  

(nepretrgano izvajanje javne službe)  
 
(1) Javno službo po tem odloku mora koncesionar opravljati 
nepretrgano ves čas. 

(2) Koncesionar lahko začasno omeji ali prekine distribucijo 
zemeljskega plina le iz razlogov, ki jih določa EZ-1 in 
predpisi oziroma splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, 
izdani na njegovi podlagi. 

 
7. člen  

(tveganja)  
 
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj 
račun. 

(2) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil 
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne 
dosegajo načrtovanih. 

(3) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj 
v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen ob 
prenehanju koncesije, skladno s 44. členom tega odloka. 

 
8. člen  

(prenos koncesije)  
 
(1) Koncesionar sme pravice in obveznosti iz koncesijske 
pogodbe ali njenega dela prenesti na drugo osebo le s 
predhodnim dovoljenjem koncedenta. 

(2) Za prenos koncesije ne gre v primerih statusnih 
preoblikovanj koncesionarja. Koncesionar je dolžan 
koncedenta predhodno obvestiti o nameravanem statusnem 
preoblikovanju. 

 
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN OBSEG MONOPOLA  
 

9. člen  
(območje koncesije in izključna pravica)  

 
(1) Za opravljanje javne službe po tem odloku se podeli 
koncesija za celotno geografsko območje Občine Vransko. 
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(2) S sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobi koncesionar na 
koncesijskem območju iz prejšnjega odstavka izključno 
pravico opravljanja te javne službe v času trajanja koncesije. 

(3) Koncesionar mora dejavnosti opravljati v svojem imenu in 
za svoj račun. Koncesionar mora tudi v primeru delnega 
izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v 
razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v 
zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun. 

 
IV. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE  
 

10. člen  
(začetek in čas trajanja koncesije)  

 
Koncesijsko razmerje za dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema nastane s sklenitvijo koncesijske 
pogodbe in lahko traja največ 35 let. 

 
V. UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV  
 

11. člen  
(pravice uporabnikov)  

 
(1). Priključitev na distribucijsko omrežje ni obvezna. 

(2) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico: 

– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev 
operaterja distribucijskega sistema; 

– do priključitve na distribucijski sistem pod pogoji in na 
način, določen v Energetskem zakonu, v drugih predpisih, v 
sistemskih obratovalnih navodilih in v tem odloku; 

– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti 
storitev; 

– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z 
zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi. 

 
12. člen  

(obveznosti uporabnikov)  
 
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost: 

– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano 
opravljanje storitev gospodarske javne službe; 

– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami; 

– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje gospodarske 
javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako 
spremembo; 

– obveščati distributerja o morebitni netesnosti, okvarah 
oziroma poškodbah na priključku; 

– zagotoviti, da so njihova napeljava in plinska trošila 
projektirana, izvedena in vzdrževana po veljavnih predpisih 
in standardih tako, da delujejo varno, ne povzročajo motenj 
pri dobavi in uporabi zemeljskega plina in da so v 
brezhibnem tehničnem stanju; 

– dati koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra – 
obveznih zbirk podatkov. 

 
13. člen  

(pridobitev pravice do priključitve na distribucijsko omrežje)  
 
(1) Vsaka pravna ali fizična oseba ima pravico do priključitve 
na distribucijski sistem, če so izpolnjeni tehnični in drugi 

pogoji, ki jih določi koncesionar s sistemskimi obratovalnimi 
navodili. 

(2) Pogoje in merila za izdajo ali spremembo soglasja za 
priključitev določi koncesionar v sistemskih obratovalnih 
navodilih (v nadaljnjem besedilu: SON). 

 
14. člen  

(pogodba o priključitvi)  
 
Pred priključitvijo skleneta koncesionar in uporabnik omrežja 
pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna 
razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, 
premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, 
vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki 
zadevajo priključek in priključitev. 

 
15. člen  

(prekinitev zaradi predvidenih dogodkov)  
 
(1) Koncesionar sme začasno omejiti ali prekiniti distribucijo 
zemeljskega plina zaradi: 

– rednega ali izrednega vzdrževanja; 

– pregledov ali remontov; 

– preizkusov ali kontrolnih meritev; 

– razširitev omrežja. 

(2) Za predvideno omejitev ali prekinitev distribucije 
zemeljskega plina mora koncesionar izbrati čas, ki čim manj 
prizadene uporabnike sistema. 

(3) Koncesionar mora o predvideni omejitvi ali prekinitvi 
distribucije zemeljskega plina pisno obvestiti uporabnike vsaj 
48 ur pred prekinitvijo. 

 
16. člen  

(prekinitev zaradi nepredvidenih dogodkov)  
 
(1) Distribucija zemeljskega plina je lahko začasno omejena 
ali prekinjena, če zaradi okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere 
koncesionarja, katerih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti 
in katerih posledic ni moč odvrniti (višja sila ali ravnanje tretje 
osebe), koncesionar objektivno ne more izvajati distribucije 
zemeljskega plina. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora koncesionar v 
najkrajšem možnem času izvesti ukrepe za zagotovitev 
nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega 
omrežja. 

(3) O prekinitvi ali omejitvi distribucije zemeljskega plina iz 
prvega odstavka tega člena mora koncesionar obvestiti 
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na drug 
primeren način takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile 
prekinitev oziroma omejitev, istočasno pa tudi koncedenta. 

 
17. člen  

(varno izvajanje javne službe)  
 
(1) Za zagotovitev obratovalne varnosti in zanesljivosti 
obratovanja distribucijskega omrežja mora koncesionar 
vpeljati stalen sistem za kontrolo, nadzor in vzdrževanje v 
skladu s predpisanimi standardi na področju vodenja in 
zagotavljanja kakovosti. 

(2) Koncesionar mora zagotoviti ustrezne ukrepe za zaščito 
življenj in posesti med obratovanjem in vzdrževanjem 
omrežja. 
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6. »koncesijsko območje« je geografsko območje Občine 
Vransko; 

7. »podizvajalec« je izpolnitveni pomočnik koncesionarja; 

8. »uporabnik« je pravna ali fizična oseba, ki iz 
distribucijskega sistema odjema ali v distribucijski sistem 
oddaja zemeljski plin; 

9. »distribucijski sistem zemeljskega plina« je omrežje 
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem 
geografskem območju Občine Vransko in po katerem se 
izvaja distribucija zemeljskega plina do odjemalcev in 
vključujejo plinske priključke do plinske požarne pipe na 
objektu, merilno regulacijsko opremo, vgrajeno pri končnih 
uporabnikih, reducirne postaje in odorirno napravo. Mejo 
med distribucijskim sistemom zemeljskega plina in internim 
omrežjem odjemalca določajo sistemska obratovalna 
navodila; 

10. »omrežje« je distribucijski sistem zemeljskega plina v 
lasti ali v upravljanju operaterja distribucijskega sistema; 

11. »odjemalec« pravna ali fizična oseba, ki kupuje zemeljski 
plin za lastno rabo ali nadaljnjo prodajo; 

12. »objekti in naprave koncesije« so vsi objekti in naprave, 
ki sestavljajo distribucijski sistem; 

13. »priključek« pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi 
distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta ter se začne 
na priključnem mestu na omrežju in konča s priključnim 
mestom uporabnika; 

14. »agencija« je Agencija za energijo, kot jo določa EZ-1. 

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot 
ga določajo EZ-1 in drugi predpisi, ki urejajo dejavnost 
operaterja distribucijskega sistema in organizacijo trga z 
zemeljskim plinom. 

 
II. PREDMET KONCESIJE IN OBVEZNOSTI JAVNE 
SLUŽBE  

 
4. člen  

(vsebina javne službe) 
 

(1) Javna služba dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema obsega vsaj sledeče naloge: 

– izvajanje distribucije; 

– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje 
distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z 
obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske 
učinkovitosti; 

– razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih 
potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in 
zanesljivega obratovanja sistema; 

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na 
sistem in dostop do njega; 

– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z 
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja; 

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da 
lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo 
uporabo, napoved porabe zemeljskega plina z uporabo 
metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih 
ukrepov pri porabnikih. 

(2) Dejavnost sistemskega operaterja obsega tudi dejavnosti 
in naloge, določene v drugem predpisu, ki na podlagi zakona 

določa vsebino gospodarske javne službe, ki je predmet tega 
odloka. 

5. člen  
(dejavnost koncesionarja)  

 
(1) Predmet koncesije po tem odloku je izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema na območju koncesije, v času 
trajanja koncesije, po tem odloku in koncesijski pogodbi. 

(2) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet 
koncesije, na način, kot je določen v energetskem zakonu, 
drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja javne 
službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih 
obratovalnih navodilih in drugih predpisih ter splošnih aktih, 
izdanih po javnem pooblastilu.  
 
(3) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije, pod pogoji, 
ki jih dopušča zakon, opravlja tudi druge dejavnosti, pri 
čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih 
dejavnosti skladno z Zakonom o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 33/11) in predpisi, izdanimi za njegovo 
izvrševanje ter skladno z EZ-1. 

 
6. člen  

(nepretrgano izvajanje javne službe)  
 
(1) Javno službo po tem odloku mora koncesionar opravljati 
nepretrgano ves čas. 

(2) Koncesionar lahko začasno omeji ali prekine distribucijo 
zemeljskega plina le iz razlogov, ki jih določa EZ-1 in 
predpisi oziroma splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, 
izdani na njegovi podlagi. 

 
7. člen  

(tveganja)  
 
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj 
račun. 

(2) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil 
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne 
dosegajo načrtovanih. 

(3) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj 
v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen ob 
prenehanju koncesije, skladno s 44. členom tega odloka. 

 
8. člen  

(prenos koncesije)  
 
(1) Koncesionar sme pravice in obveznosti iz koncesijske 
pogodbe ali njenega dela prenesti na drugo osebo le s 
predhodnim dovoljenjem koncedenta. 

(2) Za prenos koncesije ne gre v primerih statusnih 
preoblikovanj koncesionarja. Koncesionar je dolžan 
koncedenta predhodno obvestiti o nameravanem statusnem 
preoblikovanju. 

 
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN OBSEG MONOPOLA  
 

9. člen  
(območje koncesije in izključna pravica)  

 
(1) Za opravljanje javne službe po tem odloku se podeli 
koncesija za celotno geografsko območje Občine Vransko. 
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18. člen  
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)  

(1) Operater distribucijskega sistema ne sme ranljivega 
odjemalca odklopiti oziroma mu omejiti odjem zemeljskega 
plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, 
temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in 
druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do 
ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim 
prebivajo. 

(2) Stroške odjema zemeljskega plina ranljivih odjemalcev 
nosi operater distribucijskega sistema do takrat, ko jih plača 
ranljivi odjemalec. 

(3) Stroški iz prejšnjega odstavka, ki jih operater 
distribucijskega sistema ne more izterjati od ranljivega 
odjemalca, so upravičeni stroški tega operaterja. 

(4) Operater distribucijskega sistema mora odjemalca pred 
odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki 
jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu operater 
odobri nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila 
predložiti. Podrobnejšo ureditev varstva ranljivih odjemalcev 
v zvezi z zagotavljanjem nadaljnje dobave zemeljskega plina 
določi operater distribucijskega sistema v sistemskih 
obratovalnih navodilih. 

 
19. člen  

(neupravičen odjem zemeljskega plina)  
 
(1) Če uporabnik sistema odjema zemeljski plin brez 
veljavnih pogodbenih razmerij o dostopu in/ali dobavi, ali 
brez zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav, ali mimo 
njih, ali če onemogoča pravilno registriranje obračunskih 
količin ali ne izpolnjuje ostalih pogojev iz 274. člena EZ-1 je 
koncesionar upravičen uporabnika sistema, po predhodnem 
obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni 
svoje obveznosti, odklopiti iz sistema. 

(2) Če koncesionar ne more ugotoviti časa trajanja 
neupravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen 
odjem obračuna od zadnjega odčitka merilne naprave, ki ga 
je opravila pooblaščena oseba, oziroma za največ 12 
mesecev za nazaj. 

(3) Čas trajanja neupravičenega odjema, dokazno breme, 
določanje količin in ostale pravice in obveznosti 
koncesionarja in odjemalca, v primeru neupravičenega 
odjema, koncesionar uredi v SON. 

 
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE  

 
20. člen 

(splošni pogoji) 
 
Koncesionar mora v SON podrobneje določiti tehnične in 
druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema, 
način izvajanja dostopa do distribucijskega sistema, način 
zagotavljanja sistemskih storitev, postopek za obratovanje 
sistema v kriznih stanjih, splošne pogoje za dobavo in odjem 
zemeljskega plina, obveščanje odjemalcev in uporabnikov 
sistema ter druga vprašanja, skladno z veljavno zakonodajo 
področja izvajanja gospodarske javne službe, ki je predmet 
tega odloka. 

 
 
 

VII. RAZVOJ DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 
 

21. člen  
(načrt razvoja distribucijskega sistema)  

 
(1) Razvoj distribucijskega sistema obsega projektiranje in 
gradnjo novih delov distribucijskega omrežja ali povečanje 
kapacitete obstoječega omrežja. Pri razvoju sistema mora 
koncesionar upoštevati načela kakovosti oskrbe, 
zanesljivosti oskrbe in ekonomičnosti izgradnje ter 
obratovanja. 

(2) Koncesionar je dolžan vsakih pet let pripraviti za 
naslednjih deset let oziroma največ za čas trajanja koncesije 
načrt razvoja distribucijskega sistema na koncesijskem 
območju, upoštevaje podatke o zasedenosti omrežja 
oziroma njihove analize, in ga uskladiti z lokalnim 
energetskim konceptom koncedenta. 

(3) Načrt razvoja distribucijskega sistema mora koncesionar 
takoj po sprejemu posredovati koncedentu v potrditev.  

 
22. člen  

(določbe o javni koristi in o ustanovitvi služnosti na zemljiščih 
koncedenta)  

 
(1) Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za 
distribucijo zemeljskega plina, sta v javno korist. Za postopke 
v zvezi z gradnjo in prevzemom objektov za distribucijo 
zemeljskega plina se uporabljajo določbe EZ-1, kot veljajo za 
razlastitev in ustanovitev služnosti v javno korist. 

(2) Obremenjevanje nepremičnin v lasti koncedenta s 
stvarnimi pravicami in obligacijskimi pravicami za namen 
gradnje, obratovanja, dostopa, vzdrževanja ter nadzora 
plinovodnega omrežja, objektov in naprav, je neodplačno. 
Pogodbe se sklepajo v javno korist za čas obratovanja 
infrastrukture v korist lastnika oziroma upravljavca 
posamezne infrastrukture. 

 

VIII. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA  
 

23. člen  
(javna pooblastila za dejavnost operaterja distribucijskega 

sistema)  
 
(1) Koncesionar ima za izvajanje dejavnosti operaterja 
distribucijskega sistema naslednja javna pooblastila: 

– določa omrežnino v regulativnem okviru, po predhodnem 
soglasju agencije; 

– na podlagi predhodnega soglasja agencije izda sistemska 
obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega 
plina; 

– daje smernice in mnenja na prostorske akte, skladno s 
predpisi o prostorskem načrtovanju; 

– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane posege v 
območje varovanih pasov, skladno s predpisi o graditvi 
objektov; 

– daje soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o 
graditvi objektov, za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na 
distribucijski sistem; 

– z odločbo, v upravnem postopku na prvi stopnji, odloča o 
izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijski 
sistem. 
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(2) Poleg javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka ima 
koncesionar za dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
tudi druga javna pooblastila, ki jih določa zakon ali na njem 
temelječ predpis oziroma jih v času trajanja koncesije določi 
zakon. V primeru uveljavitve novih predpisov je koncesionar 
dolžan takoj začeti opravljati storitve oziroma javna 
pooblastila po novih predpisih. 

 
IX. PODELITEV KONCESIJE IN POGOJI, KI JIH MORA 
IZPOLNJEVATI KONCESIONAR  
 

24. člen  
(izbira koncesionarja)  

 
(1) Izbira koncesionarja se opravi v skladu z določbami 
zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki 
ureja javno-zasebno partnerstvo. 

(2) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe se 
izbere z javnim razpisom. Sklep o javnem razpisu sprejme 
župan. 

(3) Za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe lahko 
koncedent uporabi postopek konkurenčnega dialoga. 

 
25. člen 

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)  

(1) Koncesionar oziroma kandidat za koncesionarja mora 
izpolnjevati pogoje, ki jih za izvajanje dejavnosti določa EZ-1 
ter pogoje, določene v javnem razpisu. 

(2) V javnem razpisu koncedent določi, da mora kandidat za 
koncesionarja izpolnjevati naslednje pogoje: 

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane javne službe; 

– da ima ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesionirane javne službe, če so takšna 
dovoljenja z zakonom predpisana; 

– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za 
opravljanje koncesionirane javne službe; 

– da zanj ne obstajajo obvezni izključitveni razlogi kot jih 
določajo veljavni predpisi o javnem naročanju; 

– da proti njemu ni uveden stečajni postopek, postopek 
likvidacije ali prisilne poravnave; 

– da se zaveže, da bo sklenil zavarovanje odgovornosti za 
škodo, ki bi jo v zvezi z opravljanjem koncesionirane javne 
službe povzročili pri njem zaposleni ljudje koncedentu, 
uporabnikom ali tretjim osebam; 

–  da predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe;  

– da sprejema vse obveznosti, določene z zakonom, 
podzakonskimi akti, koncesijskim aktom, razpisno 
dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe. 

(3) Način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega 
odstavka koncedent določi v razpisni dokumentaciji.  

 
26. člen  

(strokovna komisija)  
 
(1) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o 
najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. 

(2) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda 
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po 

končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo 
ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter 
razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih 
najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je 
nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. 
Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu 
koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja. 

 
27. člen  

(odločba o izbiri)  
 
Občinska uprava, kot pristojen organ koncedenta, po 
pridobitvi poročila strokovne komisije, izda odločbo o izbiri 
koncesionarja. 

 
28. člen 

(koncesija pogodba) 

Po dokončnosti odločbe o izbiri sklene župan z izbranim 
koncesionarjem koncesijsko pogodbo. 
 

X. DRUGE DOLOČBE O NAČINU IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE  

 
29. člen  

(kataster omrežja)  
 
(1) Koncesionar je dolžan v skladu s predpisi voditi kataster 
distribucijskega omrežja, vključno z zbirko podatkov o 
uporabnikih in trošilih. V katastru in zbirkah podatkov se 
zbirajo le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o 
priključitvi na omrežje ali pogodbe o dostopu do sistema. 
Kataster mora koncesionar voditi atributivno in grafično v 
obliki računalniškega zapisa. 

(2) Koncesionar je dolžan zagotoviti koncedentu neomejen 
dostop do podatkov iz katastra distribucijskega omrežja. 
Način dostopa do katastra in vodenja katastra se podrobneje 
uredi s koncesijsko pogodbo. Po prenehanju koncesijskega 
razmerja je koncesionar dolžan prenesti na koncedenta 
celotno zbirko podatkov iz katastra. 

 
30. člen  

(zagotavljanje informacij)  
 
(1) Koncesionar mora zagotavljati sistemskim operaterjem 
drugih omrežij, s katerimi je povezano omrežje njegovega 
izvajanja javne službe, vse potrebne podatke, da je 
zagotovljeno varno in učinkovito obratovanje vseh omrežij in 
njihovo vzajemno delovanje. 

(2) Koncesionar mora zagotavljati sistemskemu operaterju 
prenosnega omrežja zemeljskega plina vse podatke, ki jih le-
ta potrebuje za delovanje trga zemeljskega plina ali za 
potrebe izvajanja dejavnost sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja. 

(3) Koncesionar mora na zahtevo tretjih oseb (na primer: 
izvajalcev drugih javnih služb, javnih podjetij, cestnih podjetij 
in drugih investitorjev), le-tem priskrbeti informacije o lokaciji 
glavnih in priključnih plinovodov in vseh ustreznih naprav, ki 
bi jim bile v pomoč pri izvajanju del brez ogrožanja varnosti 
distribucijskega sistema. 

(4) Koncesionar mora varovati kot zaupne ali poslovno 
občutljive podatke, do katerih je prišel pri izvajanju svoje 
javne službe, razen podatke, ki jih je v skladu z EZ-1 in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi dolžan zagotavljati 
pristojnim državnim organom ali drugim udeležencem na trgu 
z zemeljskim plinom. 
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XI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE  
 

31. člen  
(viri financiranja)  

 
(1) Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo 
dejavnost sistemskega operaterja, se financirajo iz 
naslednjih virov: 

– omrežnine; 

– prihodkov od priključitev; 

– drugih prihodkov, ki skladno s predpisi in splošnimi akti 
agencije izvirajo iz opravljanja dejavnosti operaterja 
distribucijskega omrežja. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati 
izključno za opravljanje javne službe dejavnosti operaterja 
distribucijskega omrežja. 

(3) Koncesionar si je ne glede na vire financiranja iz prvega 
odstavka tega člena dolžan po najboljših močeh in kot dober 
gospodar prizadevati za pridobivanje finančnih sredstev tudi 
iz drugih virov (na primer državni in evropski skladi), ki so 
namenjeni financiranju te javne službe. 

 
32. člen  

(omrežnina) 
 

(1) Omrežnina je del cene za uporabo omrežja, ki jo 
koncesionarju plačujejo uporabniki in je namenjena 
plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in 
pokrivanju stroškov sistemskih storitev. 

(2) Omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja določi 
koncesionar skladno z vsakokrat veljavnim Aktom o 
metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski 
sistem zemeljskega plina. 

 
33. člen  

(koncesijska dajatev)  
 

(1) Koncesionar koncedentu plačuje koncesijsko dajatev.  

(2) Koncedent lahko koncesionarja oprosti plačila 
koncesijske dajatve ali njenega dela v obdobju izgradnje 
objektov in naprav koncesije po tem odloku.  

(3) Način plačevanja koncesijske dajatve in pogoji za 
oprostitev plačila koncesijske dajatve se podrobneje določijo 
v koncesijski pogodbi. 

 
34. člen  

(zavarovanje odgovornosti) 

(1) Koncesionar mora skleniti ustrezno zavarovanje iz 
dejavnosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem 
zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, 
uporabnikom ali tretjim osebam. Najnižja višina zavarovalne 
vsote se določi s koncesijsko pogodbo. 

 
XII. INFRASTRUKTURA  
 

35. člen  
(omrežje)  

 
(1) Koncesionar se zavezuje ves čas od začetka trajanja 
koncesijske pogodbe imeti v posesti omrežje za izvajanje 
javne službe v okviru te koncesije. 

(2) Z dnem prenehanja koncesije preneha morebitna 
koncesionarjeva pravica do posebne uporabe zemljišč, na 
katerih se omrežje nahaja. 

(3) Koncesionar se zaveže, da bo za omrežje skrbel v skladu 
z načelom skrbnosti dobrega gospodarja vse do izteka 
koncesijskega razmerja in izročitve omrežja v last 
koncedenta. 

(4) Koncesionar brez predhodnega pisnega soglasja 
koncedenta omrežja, ki je v lasti koncesionarja, ne sme 
odsvojiti ali ga obremeniti s stvarnimi ali obligacijskimi 
pravicami tretjih. 

(5) Kolikor koncesijsko razmerje preneha mora koncesionar 
omrežje, ki je v lasti koncesionarja, prenesti v last 
koncedenta. Podrobnejši način prenosa se določi v 
koncesijski pogodbi. Prenos mora vsebovati tudi prenos vse 
pripadajoče dokumentacije. 

(6) Če okoliščine, ki se po tej pogodbi štejejo za višjo silo, 
bistveno otežujejo izvedbo prevzema, se prevzem začne 
opravljati takoj, ko te okoliščine minejo. 

 
36. člen  
(gradnje)  

 
(1) Koncesionar mora izvajati načrtovanje in gradnjo objektov 
in naprav koncesije v svojem imenu in za svoj račun. 

(2) Pri načrtovanju in izdelavi projektne dokumentacije mora 
koncesionar ravnati skladno z veljavnimi predpisi ob 
upoštevanju tehničnega razvoja, pri tem pa mora upoštevati 
vse tehnične, okoljevarstvene, prostorske, varnostne in 
druge vidike ter postopke. 

(3) Koncesionar mora objekte in naprave koncesije graditi v 
skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer tako da zagotavlja 
najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja po 
načelu najboljše dosegljive tehnologije. 

(4) Pri gradnji objektov in naprav koncesije mora koncesionar 
zagotoviti čim manjše vplive na okolje in dela opravljati tako, 
da čim manj vplivajo na življenje in delo ljudi v okolici. 

 
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE IN 
POROČANJE KONCESIONARJA  
 

37. člen  
(nadzor koncedenta)  

 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent. 

(2) Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega 
nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri 
koncesionarju nadzirati izvajanje javne službe, ki je predmet 
koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s 
koncesijsko pogodbo. 

(3) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali 
drugo institucijo. 

(4) Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, vstop v 
svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav 
koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne 
računovodske izkaze, bilance ipd.), v vodene zbirke 
podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke 
in pojasnila. 

(5) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne 
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
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poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže 
s pooblastilom koncedenta. 

(6) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma 
koncedentov pooblaščenec. 

(7) Podrobnejši način izvajanja nadzora se določi v 
koncesijski pogodbi. 

 
38. člen  

(poročanje)  
 
(1) Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar 
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom 
Republike Slovenije in agenciji, mora pisno poročati 
koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi 
lahko bistveno vplivale na izvajanje javne službe, kot so na 
primer: 

– odločitve agencije o sporih v zvezi z dostopom do 
distribucijskega omrežja; 

– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori 
koncesionarja v zvezi s koncesijo; 

– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v 
izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile; 

– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje 
koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile. 

(2) Koncesionar mora vsako leto do 31. marca vsakega 
naslednjega leta koncedentu dostaviti revidirano letno 
poslovno poročilo za preteklo leto, ki mora vsebovati 
revidirane računovodske izkaze, izdelane skladno z 
Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za 
njegovo izvrševanje. Kot dostava revidiranega letnega 
poročila se šteje tudi, če je koncesionar svoje revidirano 
letno poročilo objavil na svoji spletni strani ali preko javno 
dostopnih evidenc. 

(3) Koncesionar je dolžan poleg poročila iz prejšnjega 
odstavka koncesionarju do 31. marca tekočega leta, za 
preteklo leto, dostaviti tudi poročilo, ki obsega: 

– podatke o količinah distribuiranega zemeljskega plina; 

– podatke o pritožbah uporabnikov; 

– podatke o vlaganjih v vzdrževanje in razvoj omrežja; 

– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje stroškov ali 
drugače vplivajo na omrežnino. 

 
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA  
 

39. člen  
(prenehanje koncesijskega razmerja)  

 
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 

– s prenehanjem koncesijske pogodbe; 

– s prenehanjem koncesionarja; 

– z odvzemom koncesije; 

– z odkupom koncesije; 

– v drugih primerih, določenih z zakonom. 

(2) V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora 
dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano 
opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet koncesije, 
do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug 

izvajalec, če je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa 
drugače, vendar najdlje eno leto od prenehanja 
koncesijskega razmerja. 

 
40. člen  

(prenehanje koncesijske pogodbe)  
 
(1) Koncesijska pogodba preneha: 

– s potekom časa za katerega je bila sklenjena; 

– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe; 

– z odstopom od koncesijske pogodbe; 

– s sporazumno razvezo; 

– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi. 

(2) Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo 
splošna pravila pogodbenega prava. 

 
41. člen  

(prenehanje koncesionarja)  
 
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja 
koncesionarja. 

(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z 
zakonom in s koncesijsko pogodbo določeni pogoji za 
obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica 
tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve 
univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos 
premoženja, preoblikovanje in podobno). 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko koncedent pod 
pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre 
koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi. 

 
42. člen  

(odvzem koncesije)  
 
(1) Koncesijsko razmerje preneha tudi, če koncedent v 
skladu s koncesijskim aktom koncesionarju odvzame 
koncesijo. Koncedent lahko z upravno odločbo odvzame 
koncesijo koncesionarju: 

– če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske 
javne službe v roku, ki je določen s koncesijsko pogodbo; 

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati v 
obliki koncesije; 

– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter 
zato povzroča motnje v izvajanju javne službe; 

– če koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge 
predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je 
predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča 
izvajanje te javne službe; 

– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami 
pristojnih državnih organov, koncedenta ali agencije za 
energijo v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina iz energetskega 
zakona in odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina; 

– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje 
gospodarske javne službe. 

(2) V primerih iz tretje, četrte, pete in šeste alinee prejšnjega 
odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če 
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XI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE  
 

31. člen  
(viri financiranja)  

 
(1) Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo 
dejavnost sistemskega operaterja, se financirajo iz 
naslednjih virov: 

– omrežnine; 

– prihodkov od priključitev; 

– drugih prihodkov, ki skladno s predpisi in splošnimi akti 
agencije izvirajo iz opravljanja dejavnosti operaterja 
distribucijskega omrežja. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati 
izključno za opravljanje javne službe dejavnosti operaterja 
distribucijskega omrežja. 

(3) Koncesionar si je ne glede na vire financiranja iz prvega 
odstavka tega člena dolžan po najboljših močeh in kot dober 
gospodar prizadevati za pridobivanje finančnih sredstev tudi 
iz drugih virov (na primer državni in evropski skladi), ki so 
namenjeni financiranju te javne službe. 

 
32. člen  

(omrežnina) 
 

(1) Omrežnina je del cene za uporabo omrežja, ki jo 
koncesionarju plačujejo uporabniki in je namenjena 
plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in 
pokrivanju stroškov sistemskih storitev. 

(2) Omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja določi 
koncesionar skladno z vsakokrat veljavnim Aktom o 
metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski 
sistem zemeljskega plina. 

 
33. člen  

(koncesijska dajatev)  
 

(1) Koncesionar koncedentu plačuje koncesijsko dajatev.  

(2) Koncedent lahko koncesionarja oprosti plačila 
koncesijske dajatve ali njenega dela v obdobju izgradnje 
objektov in naprav koncesije po tem odloku.  

(3) Način plačevanja koncesijske dajatve in pogoji za 
oprostitev plačila koncesijske dajatve se podrobneje določijo 
v koncesijski pogodbi. 

 
34. člen  

(zavarovanje odgovornosti) 

(1) Koncesionar mora skleniti ustrezno zavarovanje iz 
dejavnosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem 
zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, 
uporabnikom ali tretjim osebam. Najnižja višina zavarovalne 
vsote se določi s koncesijsko pogodbo. 

 
XII. INFRASTRUKTURA  
 

35. člen  
(omrežje)  

 
(1) Koncesionar se zavezuje ves čas od začetka trajanja 
koncesijske pogodbe imeti v posesti omrežje za izvajanje 
javne službe v okviru te koncesije. 

(2) Z dnem prenehanja koncesije preneha morebitna 
koncesionarjeva pravica do posebne uporabe zemljišč, na 
katerih se omrežje nahaja. 

(3) Koncesionar se zaveže, da bo za omrežje skrbel v skladu 
z načelom skrbnosti dobrega gospodarja vse do izteka 
koncesijskega razmerja in izročitve omrežja v last 
koncedenta. 

(4) Koncesionar brez predhodnega pisnega soglasja 
koncedenta omrežja, ki je v lasti koncesionarja, ne sme 
odsvojiti ali ga obremeniti s stvarnimi ali obligacijskimi 
pravicami tretjih. 

(5) Kolikor koncesijsko razmerje preneha mora koncesionar 
omrežje, ki je v lasti koncesionarja, prenesti v last 
koncedenta. Podrobnejši način prenosa se določi v 
koncesijski pogodbi. Prenos mora vsebovati tudi prenos vse 
pripadajoče dokumentacije. 

(6) Če okoliščine, ki se po tej pogodbi štejejo za višjo silo, 
bistveno otežujejo izvedbo prevzema, se prevzem začne 
opravljati takoj, ko te okoliščine minejo. 

 
36. člen  
(gradnje)  

 
(1) Koncesionar mora izvajati načrtovanje in gradnjo objektov 
in naprav koncesije v svojem imenu in za svoj račun. 

(2) Pri načrtovanju in izdelavi projektne dokumentacije mora 
koncesionar ravnati skladno z veljavnimi predpisi ob 
upoštevanju tehničnega razvoja, pri tem pa mora upoštevati 
vse tehnične, okoljevarstvene, prostorske, varnostne in 
druge vidike ter postopke. 

(3) Koncesionar mora objekte in naprave koncesije graditi v 
skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer tako da zagotavlja 
najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja po 
načelu najboljše dosegljive tehnologije. 

(4) Pri gradnji objektov in naprav koncesije mora koncesionar 
zagotoviti čim manjše vplive na okolje in dela opravljati tako, 
da čim manj vplivajo na življenje in delo ljudi v okolici. 

 
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE IN 
POROČANJE KONCESIONARJA  
 

37. člen  
(nadzor koncedenta)  

 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent. 

(2) Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega 
nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri 
koncesionarju nadzirati izvajanje javne službe, ki je predmet 
koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s 
koncesijsko pogodbo. 

(3) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali 
drugo institucijo. 

(4) Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, vstop v 
svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav 
koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne 
računovodske izkaze, bilance ipd.), v vodene zbirke 
podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke 
in pojasnila. 

(5) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne 
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
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koncesionar po pisnem opozorilu kršitev ponovi oziroma 
kršitve ne odpravi. 

(3) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski 
pogodbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu 
koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z 
dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije. 

(4) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do 
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi 
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 

(5) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka tega 
člena je koncesionar upravičen do odškodnine v skladu z 
določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. 

 
43. člen  

(odkup koncesije)  
 
(1) Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo 
koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s koncesijsko pogodbo 
(odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal 
koncesijo in omrežje.  

(2)  Z dnem dokončnosti odločbe o odkupu koncesije 
koncesionar preneha opravljati naloge iz tega odloka, ki so 
predmet koncesije, koncedent pa v dogovorjenem obsegu 
prevzame omrežje. 

(3) Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije 
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob 
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi. 

 
44. člen  

(posledice prenehanja koncesije)  
 
(1) Ne glede na razlog prenehanja koncesije mora 
koncesionar koncedentu najpozneje v enem mesecu po 
prenehanju koncesije izročiti vse objekte in naprave 
koncesije, ki sestavljajo distribucijsko omrežje. Način 
izročitve objektov in naprav koncesije se uredi v koncesijski 
pogodbi. 

(2) Infrastruktura, ki je v lasti koncesionarja in katere 
vrednost se v trenutku prekinitve koncesijske pogodbe še ni 
v celoti amortizirala, se na koncedenta prenese odplačno v 
obliki izplačila nadomestila v višini neamortiziranih vrednosti 
razširjene infrastrukture, prevrednotene skladno z 
mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS), na vrednost 
v trenutku razdrtja koncesije. 

(3) Če se podeli nova koncesija, se višina plačila iz 
prejšnjega odstavka določi kot del koncesijske dajatve, ki jo 
mora novi koncesionar plačati ob podpisu nove koncesijske 
pogodbe poleg plačila redne koncesijske dajatve. Če je za 
novega koncesionarja izbrana oseba, ki je bila koncesionar v 
predhodnem obdobju, je ta oproščena plačila dela 
koncesijske dajatve, ki se plača ob podpisu nove koncesijske 
pogodbe, s čimer preneha njena pravica do povračila 
neamortizirane vrednosti iz prejšnjega koncesijskega 
obdobja. 

 
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

45. člen  
(primarnost določil koncesijskega akta)  

 
V primeru neskladja med določbami tega koncesijskega akta 
in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe tega 
koncesijskega akta. 

46. člen  
(razveljavitev)  

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi 
koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo 
zemeljskega plina v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 
68/00). 

 
47. člen  

(objava in uveljavitev)  
 

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

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

2. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora in 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini 
Vransko 

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena Statuta 
občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016)  je Občinski svet Občine Vransko na svoji 3. redni 
seji dne 9. 4. 2019 sprejel 

 
O D L O K 

 o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora 
in nadomestila stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Vransko 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok določa: 
 
- višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih 
Občina Vransko zaračuna investitorju oziroma pobudniku 
lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik 
Občina Vransko, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v 
postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja 
gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti 
od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne 
prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika 
začasne rabe prostora in  
 
- višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede 
prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko (v nadaljevanju: OPN), ki jo plačujejo 
vlagatelji pobud.  
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II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMB 
NAMENSKE RABE PROSTORA 

 
2. člen 

(višina takse) 
 
(1) Pobuda po tem odloku je eno prostorsko zaokroženo 
celovito območje, ki lahko obsega več zemljiščih parcel, 
nanaša pa se na en namen.   
 
(2) Pobuda v tem odloku pomen izpolnjeno vlogo na 
obrazcu, kot ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo 
bili priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občina. Stroške 
prilog nosi investitor sam in niso predmet takse tega odloka. 
 
(3) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora znaša:  
- za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00  
EUR,  
- za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 
100,00 EUR.  
 
(4) Če se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno 
pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti na 
enovitem zaokroženem območju v sklopu ene enote urejanja 
prostora. 
 
(5) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno 
rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača. 
 
(6) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe očitnih pisnih 
in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ali 
odpravo pomanjkljivosti, se taksa prav tako ne plača. 
 
(7) V kolikor se tekom usklajevanja pobud v postopku 
sprememb in dopolnitev OPN na podlagi morebitnih drugih 
zahtev nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je potrebno 
pobudo dopolniti z dodatnimi  prilogami, obrazložitvami, 
strokovnimi podlagami ali podobno, s čimer nastanejo 
posebni stroški, jih dodatno plača pobudnik take pobude. 
 
(8) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.  
 

 
3. člen 

(način plačila takse) 
 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine 
vložena ali prejeta pobuda za spremembo namenske rabe.  
 
(2) Taksa se plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če 
taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, 
jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, 
določene za plačilo takse organa, ki je pristojen za opravo 
dejanja oziroma vodenje postopka. 
 
(3) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana 
oziroma ni plačana v predpisani višini, organ ki prejme od 
pobudnika vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje 
pobudniku plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 
15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog za 
fizično osebo mora vsebovati osebno ime in naslov 
zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično 
številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno 
odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo 
o posledicah, če takse v roku ne plača. 
 
(4)  Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude. 
 

(5) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe v 
OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z 
vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, 
cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru 
ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. 
 
 
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE 
PREVERITVE 
 

4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 

 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:  
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi 1.500,00 EUR,  
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev 2.500,00 EUR,  
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.  
 
 

5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 

 
(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske 
preveritve na obrazcu Občine Vransko. Občina najprej 
preveri, ali je za zahtevani poseg možno, glede na zakonske 
določbe uporabiti lokacijsko preveritev kot instrument 
prostorskega načrtovanja. Če se zahteva lahko obravnava 
po namenu iz 127. člena ZU-rep-2, se vlagatelja pozove k 
dopolnitvi vloge s priloženim elaboratom in plačano takso po 
taksni tarifi za vloge. 

 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske 
preveritve. 
 
(3) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o 
plačilu.  
 
(4) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in 
naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali 
matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago 
za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 
dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, 
referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila 
stroškov v roku ne plača. 
 
(5) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
 
 

6. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

 
Številka: 350-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
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3. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje 
med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi 

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 
47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 
7/18), 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) in 70. člena Poslovnika 
Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 
42/00, 13/01 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016)  
je Občinski svet Občine Vransko na 3. redni seji dne 9. 4. 
2019 sprejel 

S K L E P 
o potrditvi predloga sprememb občinske meje  

med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi 
 

I. 

Občinski svet Občine Vransko potrjuje predlog sprememb 
občinske meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob 
Savi, kot sledi iz Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen) »Spremembe 
občinske meje«, št. 142_189-1 z dne 7. 2. 2019 z grafičnimi 
prilogami Pregledna skica sprememb, Podrobna skica 
sprememb A, Podrobna skica sprememb B, Podrobna skica 
sprememb C, Podrobna skica sprememb D, Podrobna skica 
sprememb E, Podrobna skica sprememb F, Podrobna skica 
sprememb G, Podrobna skica sprememb H, ki ga je 
pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije in je priloga 
tega sklepa. 

II. 

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

 
Številka: 353-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

4. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/15)  in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13,  10/14 in 58/16),  in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
Objave Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je 
Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne 12. 12.  
2017 je sprejel Odlok o proračunu Občine  Vransko za leto 
2019, katerega sestavni del je naslednja 

D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2019 

1. člen 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019, sprejet na 2. redni seji 

občinskega sveta Občine Vransko dne 5. 2. 2019 tako, da se 
dopolni tč. 2. Načrt razpolaganje z nepremični premoženjem: 

Doda se nova točka 2.,3. in 4. : 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremičnine -
podatki o stavbi 

velikost 
stanovanja 
v m² 

vrednost 
nepremič. 
v EUR 

2. 

 

stanovanje v  
stanovanjskem  
bloku Vransko 
130b 

stavba. št. 147,  
k.o. Vransko  
znak dela stavbe 
1012-147-9   
(ID 5618316) 

54,48 m2 53.600,00 
EUR 

 

3. 

 

gozd parc.  št. 501,  
k.o. Jeronim  
(ID 3970524) 

5620 m2 4.238,00 
EUR 

 
4. 

 

gozd parc.  št. 500,  
k.o. Jeronim  
(ID 1115022) 

26368 m2 12.881,00 
EUR 

 

2. člen 

Ostale določbe načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem ostanejo nespremenjene. 

3. člen 

Ta dopolnitev  letnega načrta  ravnanja z stvarnim 
premoženjem Občine Vransko  za leto 2019 začne veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                                 Franc Sušnik l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

5. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 5.2.2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Peter Reberšek, Danilo 
Štante, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Breda Čvan, Marjan 
Pečovnik, Jože Matko, Sonja Cencelj, Nataša Juhart, 
Adrijana Ferme in Brigita Gosak 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: župan Franc Sušnik in  Mateja Godler 
- ostali prisotni: OŠ Vransko Tabor, Majda Pikl, Zavod Sv. 
Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik,  
JKP d.o.o. Žalec, Igor Glušič, LOCUS d.o.o. Uroš Krašek in 
Rozalija Ciglar 
- ostali opravičeno odsotni:  JKP d.o.o. Matjaž Zakonjšek, 
Odvetnik. Igor Virant, poslanec DZ Aleksander Reberšek 
-  mediji: / 
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Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 15 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika  
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, z dne 11.12.2018  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja, GLOBAL 
AVTO,  d.o.o. Vransko 57, 3305 Vransko 
4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine Vransko, 
1. obravnava 
5. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina v Občini Vransko, 1. 
obravnava 
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode 
7. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
počitniških rezervacij v vrtcih na območju občine 
Vransko 
8. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 
9. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 
10. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z 
veljavnostjo od 01.03.2019 
11. Soglasje k sprejemu prečiščenega besedila Statuta 
ZD«dr. Jožeta Potrate« Žalec 
12. Sprememba cene toplih obrokov za socialno 
ogrožene občane Občine Vransko za leto 2019 
13. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
14. Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih 
programov za obdobje od 2019 do 2022 
15. Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 
Občine Vransko 
16. Imenovanje članov nadzornega odbora, članov 
stalnih delovnih teles občinskega sveta in predstavnika 
Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti  Centra za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška 
17. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. 
(konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Vransko, z 
dne 11.12.2018  
 
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika  1.  (konstitutivne) 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 11.12.2018: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 16 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 1. 
(konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Vransko, z 
dne 11.12.2018 v predloženem besedilu. 
 

K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Nataša Juhart (pisna vprašanja/pobude) 
 
 Posredovala je prošnjo občana g. Romana Karničnika iz 
Brodov. Gospod že od leta 2009, kar je razvidno iz 
priloženega gradiva, čaka na pozitiven odgovor v zvezi z 
ureditvijo priobalnega pasu in ureditve brežine ob potoku 
Bolska ob stanovanjskem objektu Karničnikovih. Gospod živi 
zelo blizu neurejene struge, zato bi bilo prav, da bi mu kako 
pomagali ali ga usmerili na »prava vrata«, da bi se našla 
sredstva za ureditev le-tega. 
 
Župan je povedal, da je g. Karničniku ob obisku na občini 
podpisal pismo podpore k njegovi zadnji pritožbi. Gospod je 
prišel v nasprotje z zakonom o vodah, saj je v pet metrskem 
pasu nastal objekt, ki ga bo po vsej verjetnosti moral 
odstraniti. V zvezi z urejanjem struge Bolske je župan 
povedal, da so te pripombe že stalnica, predlagal je, da se 
gradivo pošlje na Direkcijo Republike Slovenije za vode, 
Sektor za območje Savinje v Celje. 
 
Povzela je sestanek Lokalne skupine za krepitev zdravja 
(LSKZ), v sklopu Centra za krepitev zdravja Spodnje 
Savinjske doline, v Žalcu, 12. 12. 2018, ter podala naslednjo 
pobudo:  
 Kot predstavnica  Občine Vransko, sem se udeležila 
sestanka Lokalne skupine za krepitev zdravja (LSKZ) v 
Žalcu, v sklopu Centra za krepitev zdravja Spodnje Savinjske 
doline. Glede na posredovani zapisnik, prilagam naslednjo 
pobudo. 
Na Centru za krepitev zdravja sem se pozanimala, ali je 
možno preventivne programe izvajati tudi na drugih 
lokacijah, ne samo v Žalcu. Nad mojo pobudo so bili 
navdušeni in so obljubili sodelovanje. Potrebujejo le primeren 
prostor in poslušalce ponujenih vsebin. Na nas je, da v naši 
okolici najdemo (opazimo) ranljive občane, ter jih povabimo 
in spodbudimo za udeležbo na  delavnicah. Prav tako bi za 
pomoč prosili naše zdravnice in medicinske sestre, da pri 
tem pomagajo, saj imajo največ stika s pacienti z različnimi 
težavami. 
Na podlagi prikazanih zaskrbljujočih statističnih podatkov bi 
želela, da se naredi vse, kar je v naši moči, da se predvideni 
preventivni ukrepi, delavnice, psihološka podpora, cepljenje 
proti klopnemu meningitisu v ZP Vransko ter možnost boljše 
pitne vode, v najboljši meri realizirajo. 
 
Župan je povedal, da je koordinatorica omenjenega projekta 
za območje občine Vransko že stopila v kontakt z občinsko 
upravo. Za izvajanje delavnic sta  na voljo  brezplačna 
uporaba sejne sobe občine, na naslovu Vransko 130C in 
brezplačna objava na spletnih straneh in v občinskem 
časopisu Informator, kar nakazuje na dobro obveščanje, 
pojavi pa se problem pri udeležencih delavnic, saj teh tako 
rekoč primanjkuje oziroma jih skoraj ni.  
V zvezi z navedbo glede izboljšanja pitne vode na območju 
občine Vransko, je župan dodal, da poziva  Javno 
komunalno podjetje Žalec k pisni obrazložitvi ugotovitev 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zahteva je bila s 
strani župana podana predstavniku Javnega komunalnega 
podjetje Žalec, že na sami seji, povedal je tudi, da glede na 
podatke in analize komunalnega podjetja, voda v občini 
Vransko ni slaba. 
 
 Kako daleč je projekt »Izgradnja avtobusnih postajališč in 
prehoda za pešce Brode«? 
 
Župan je odgovoril, da so projekti izdelani, v kratkem bo 
sklican tudi sestanek na Direkciji RS za ceste v Ljubljani. Na 
direkciji je bilo  predhodno povedano, da bo potrebno, zaradi 
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3. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje 
med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi 

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 
47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 
7/18), 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) in 70. člena Poslovnika 
Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 
42/00, 13/01 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016)  
je Občinski svet Občine Vransko na 3. redni seji dne 9. 4. 
2019 sprejel 

S K L E P 
o potrditvi predloga sprememb občinske meje  

med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi 
 

I. 

Občinski svet Občine Vransko potrjuje predlog sprememb 
občinske meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob 
Savi, kot sledi iz Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen) »Spremembe 
občinske meje«, št. 142_189-1 z dne 7. 2. 2019 z grafičnimi 
prilogami Pregledna skica sprememb, Podrobna skica 
sprememb A, Podrobna skica sprememb B, Podrobna skica 
sprememb C, Podrobna skica sprememb D, Podrobna skica 
sprememb E, Podrobna skica sprememb F, Podrobna skica 
sprememb G, Podrobna skica sprememb H, ki ga je 
pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije in je priloga 
tega sklepa. 

II. 

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

 
Številka: 353-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

4. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/15)  in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13,  10/14 in 58/16),  in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
Objave Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je 
Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne 12. 12.  
2017 je sprejel Odlok o proračunu Občine  Vransko za leto 
2019, katerega sestavni del je naslednja 

D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2019 

1. člen 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019, sprejet na 2. redni seji 

občinskega sveta Občine Vransko dne 5. 2. 2019 tako, da se 
dopolni tč. 2. Načrt razpolaganje z nepremični premoženjem: 

Doda se nova točka 2.,3. in 4. : 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremičnine -
podatki o stavbi 

velikost 
stanovanja 
v m² 

vrednost 
nepremič. 
v EUR 

2. 

 

stanovanje v  
stanovanjskem  
bloku Vransko 
130b 

stavba. št. 147,  
k.o. Vransko  
znak dela stavbe 
1012-147-9   
(ID 5618316) 

54,48 m2 53.600,00 
EUR 

 

3. 

 

gozd parc.  št. 501,  
k.o. Jeronim  
(ID 3970524) 

5620 m2 4.238,00 
EUR 

 
4. 

 

gozd parc.  št. 500,  
k.o. Jeronim  
(ID 1115022) 

26368 m2 12.881,00 
EUR 

 

2. člen 

Ostale določbe načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem ostanejo nespremenjene. 

3. člen 

Ta dopolnitev  letnega načrta  ravnanja z stvarnim 
premoženjem Občine Vransko  za leto 2019 začne veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                                 Franc Sušnik l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

5. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 5.2.2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Peter Reberšek, Danilo 
Štante, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Breda Čvan, Marjan 
Pečovnik, Jože Matko, Sonja Cencelj, Nataša Juhart, 
Adrijana Ferme in Brigita Gosak 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: župan Franc Sušnik in  Mateja Godler 
- ostali prisotni: OŠ Vransko Tabor, Majda Pikl, Zavod Sv. 
Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik,  
JKP d.o.o. Žalec, Igor Glušič, LOCUS d.o.o. Uroš Krašek in 
Rozalija Ciglar 
- ostali opravičeno odsotni:  JKP d.o.o. Matjaž Zakonjšek, 
Odvetnik. Igor Virant, poslanec DZ Aleksander Reberšek 
-  mediji: / 
 



 

12 | S t r a n  

 

krčenja projekta oziroma zaradi ne/pridobitve soglasij za 
izgradnjo avtobusnih postajališč, narediti spremembo 
projektne naloge. Potrjen  pa je projekt za izgradnjo prehoda 
za pešce z javno razsvetljavo, ki naj bi bil tudi realiziran. 
 
b) Breda Čvan 
 
Podala je pisna vprašanja, predloge in zahvalo, kot sledi: 
 
 Vprašanja: 
1. V Vindiji so občani sami kupili defibrillator. Zanima jih, če 
je kakšna možnost, da bi nove baterije, ko bo potrebno (rok 
uporabe 3 leta), donirala Občina Vransko? 
2. Kdaj se pričakuje pričetek del – križišče za Vindijo? 
3. Ali je v sklopu obnove regionalne ceste Šentrupert – 
Vransko predvidena kolesarska steza od Kaple do 
Vranskega? 
 
Župan je podal naslednje odgovore: 
1. Vsi defibrilatorji, ki so nameščeni v občini, so zajeti v 
sistem prvih posredovalcev. Občina zagotavlja denar za 
tekoče servisiranje in vzdrževanje defibrilatorjev. V teku je 
dogovor, da se bo defibrilator v Vindiji, ki je bil kupljen s 
prispevki občanov, dal v upravljanje PGD Prekopa, Stopnik, 
Čeplje, saj bo tako vzdrževanje  defibrilatorja in nabava 
potrebnega material (baterije, elektrode, itd), veliko lažja.  
2. V zvezi z izgradnjo križišča za Vindijo je povedal, da je bila 
zadeva obravnavana na Odboru za infrastrukturo v 
Državnem zboru. Za enkrat projekt za izgradnjo križišča ni 
uvrščen v Načrtu razvojnih programov oziroma v Rebalans 
državnega proračuna  za leto 2019, potrebno bo počakati do 
končane priprave rebalansa. 
3. Za gradnjo kolesarskih poti so projekti že pripravljeni in 
tudi poti so že začrtane, kar je tudi zapisano v Sporazumu za 
razvoj regij. Občina Vransko spada v pododsek Šempeter-
Vransko. Projekt za izgradnjo kolesarskih poti je eden izmed 
projektov, ki so se pripravljali  kar okoli pet let, uvrščeni v 
sporazum, pa so bili šele v mesecu juniju v lanskem letu, po 
podpisu ministra. Občina Vransko sodeluje v skladu s 
podpisanim sporazumom v treh projektih in sicer: Ureditev 
državnih kolesarskih poti (DKP) v savinjski regiji, Izgradnja 
infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v savinjski regiji in 
Izgradnja komunalne infrastrukture za območje poslovne 
cone ČE020-4/1 Čeplje-Poligon. Z deli za projekt »Izgradnja 
komunalne infrastrukture za območje poslovne cone ČE020-
4/1 Čeplje-Poligon«, se naj bi pričelo že meseca junija v 
letošnjem letu, tudi  gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. 
 
 Predlogi: 
1.Nakup vsaj kakšnega igrala za igrišče v Prekopi; 
2.Postavitev ogledala v križišču pri Marku Groblarju, Čeplje 
33; 
3.Postavitev ležečega policaja na cesti Jevše – Prekopa, v 
bližini hišne številke Prekopa 51a – umiritev prometa. 
 
Župan je podal naslednje odgovore: 
1. Povedal je, da je igrišče v Prekopi v  upravljanju PGD 
Prekopa, Stopnik, Čeplje. V okviru proračunskih sredstev 
katere občina vsako leto v skladu s  programom športa 
namenja za urejanje zunanjih površin, je bilo za to igrišče 
nabavljeno vse kar je bilo potrebno. Nazadnje so se nabavili 
goli in koši. V primeru, da upravljavec želi še kaj, bo 
potrebno počakati na razpoložljiva sredstva. 
2. Ogledalo se bo  postavilo. Pobuda bo prenesena  
koncesionarju za vzdrževanje cest v občini. 

3. Župan je predlagal, da se s predlogom počaka do 
konstituiranja vaških odborov, saj  po tej cesti  v veliki meri 
poteka promet s kmetijsko mehanizacijo, postavite hitrostniih 
ovir pa bi lahko v tem primeru predstavljala težavo, zato bi 
bilo prav, da svoje mnenje podajo prebivalci tega dela občine 
oziroma Vaški odbor Prekopa. 
 
 Zahvala:  
G. županu in Občini Vransko iskrena  zahvala, ker šolski 
kombi vozi otroke v Vindijo in jih ne pusti ob glavni cesti. 
 
c) Kristina Bogataj 
 
 Postavila je vprašanje glede suhega zadrževalnika, če so 
že znane kakšne novosti, predvsem se pojavi težava v 
primeru, ko želijo lastniki zemljišč ob Merniščici pridobiti 
dovoljenje za gradnjo. 
 
Župan je povedal, da je suhi zadrževalnik uvrščen v Načrt 
razvojnih programov v Rebalans državnega proračuna za 
leto 2019, kar pomeni za občino določeno vsoto 
sofinanciranja. S strani občine bo potrebno financirati dva 
vstopa in sicer most pri Podgradu in most pri stanovanjskem 
objektu Novak. Za most pri Podgradu je projekt že 
pripravljen, za drugi most pri stanovanjskem objektu Novak, 
je potrebno projekt še izdelati. V mesecu februarju, 
natančneje  21. 2. 2019 je pri pristojnem ministru dogovorjen 
sestanek, na katerem bo med drugim izpostavljena tudi  
problematika suhega zadrževalnika in okoljevarstvenega 
dovoljenja (GLOBAL AVTO d.o.o.). 
 
 Ali obstaja kakršnakoli možnost za ureditev umiritve 
prometa na cestnem odseku v delu med cerkvijo in veroučno 
učilnico, saj se tam po končanju verouka zadržuje večje 
število otrok? 
 
Župan je povedal, da je cesta v tem delu zelo ozka, novi 
lastnik zapuščene hiše, ki se nahaja v tem delu trga, je že 
podal soglasje za širitev cestišča. Ta cesta drugače 
predstavlja tudi dovoz do Kmetijske zadruge in dovoz za 
urgentna vozila in dovoz do stavb , ki so v lasti Inde d.d.v 
stečaju, za katere se je pojavil kupec, kar posledično pomeni 
povečanje prometa po tej cesti. 
 
 Kako daleč je občina z izplačevanjem kredita za 
Večnamensko športno dvorano Vransko? 
 
Župan je odgovoril, da bo kredit poplačan v leto 2027, vsako 
leto občina plača 140.000 € glavnice, obresti, pa so zardi 
zelo nizkega EURIBORA minimalne. 
 
 Ali je predvidena kakšna širitev dejavnosti izven športne 
dvorane na zunanje območje? 
 
Župan je povedal, da  bo najbrž potrebno narediti korak  v to 
smer, ko se bo pojavila potreba po širitvi vrtca, drugače je za 
področje športnega parka Videm že izdelana idejna zasnova, 
katero je sofinancirala Nogometna zveza Slovenije. Občina 
je v letu 2011 pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo še 
ene in pol igralnice in ko bo prišlo do pričetka del, bo 
potrebno rešiti problem koriščenja prostorov vrtca, katere  
sedaj uporabljajo športniki. 
 
č) Rafael Novak 
 
 Kaj je novega v zevzi z dokončanjem naselja Sončni vrtovi 
v Brodeh? 
 
Župan je povedal, da ja zadeva v zasebni lasti, naj bi pa 
DUTB (slaba banka) prodajala delež podjetja Gradis skupine 
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G-v stečaju, kupec naj bi bil dosedanji manjšinski lastnik, ki 
je zagotovil, da naj bi takoj po odkupu deleža projekt tudi 
dokončal. Občina žal v tej zadevi nima nobenih pristojnosti. 
 
d) Danilo Štante 
 
 Kako je z Inde d.d.- v stečaju ali je zadeva prodana ali ne? 
 
Župan je povedal, da je v naslednjem tednu na občini 
organiziran sestanek s stečajno upraviteljico in kupcem, ker 
je potrebno urediti še določene relacije, kot je cesta čez 
most, parkirišče in cesto, ki poteka do stanovanjskega 
objekta Pristolič in je predmet kategorizacije cest. Kupec je 
znan, to  je podjetje Bijol, d.o.o., ki ima namen bivši upravni 
objekt Inde spremeniti v večstanovanjski objekt, v proizvodni 
hali, ki je na desni strani, pa ima namen organizirati 
proizvodnjo. 
 
 Ali je na cesti oziroma križišču pri cerkvi možno postaviti 
cestno ogledalo? 
 
Župan je odgovoril, da je zadeva že bila obravnavana, tudi s 
strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem  prometu. 
Odločeno je bilo, da se postavi znak STOP, ki pomeni, da 
mora voznik ustaviti in pogledati, če je nadaljevanje vožnje 
varno, kar je po mnenju članov Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu veliko bolj varno kot samo prometno 
ogledalo.  
 
e) Peter Reberšek 
 
 Kakšni so načrti občine za širjenje pogrebnih storitev? 
 
Župan je odgovoril, da občina v zvezi s tem nima nobenih 
načrtov. 
 
 Ali obstaja možnost, da se na pokopališču uredi prostor na 
katerem bi se lahko opravil raztros pepela in kakšni bi bili 
stroški? 
 
Župan je odgovoril, da je priprava prostora za ta namen v 
načrtu oziroma, je načrt že izdelan, v kolikor bodo dopuščale 
finančne možnosti bo tudi realiziran, kdaj bo to možno, 
trenutno ni mogoče povedati. 
 
 Ali obstaja možnost sanacije razpoke na cestišče na relaciji 
Brode-Selo je, kjer iz cestišča teče podzemna voda, v 
zimskih mesecih ta voda zamrzne in tako obstaja nevarnost 
za voznike in kakšni bi bili stroški v primeru sanacije? 
 
Župan je odgovoril, da so vse ceste dane v vzdrževanje 
Energetiki Projekt, d.o.o., ki v skladu z koncesijsko pogodbo  
izvaja vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin, 
med drugim vzdržujejo tudi to cesto, tako, da se sproti krpajo 
udarne jame, za celostno sanacijo trenutno občina žal nima  
denarja. V zvezi s stroški sanacije je župan povedal, da je 
najprej potrebno opraviti popis del, ki ga opravi pristojen 
strokovnjak, nato je potrebno dobiti še izvajalca del. 
 
f) Brigita Gosak 
 
 Kako poteka izvajanje del na projektu »Grofice« v Čepljah 
in kakšen je načrt za izgradnjo naslednjih pet stanovanjskih 
objektov ter kako kaže z nakupom oziroma prodajo 
stanovanj? 
 
Župan je povedal, da naj bi bila stanovanja razprodana, dela 
potekajo v skladu z gradbenim dovoljenjem.  
 

 Podala je pobudo, da se na javni poti od stanovanjskega 
objekta Čeplje 2 do stanovanjskega objekta Čeplje 3, postavi 
ovira za umirajanje prometa na cestišču, saj v tem delu 
veliko malih otrok. 
 
Župan je povedal, da je v tem delu cestišče zelo ozko, z 
obvladovanjem hitrosti se pojavljao težave na 
celotnemobmočju občine, ne samo v tem delu. Župan je 
predlagal, da člani  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu opravijo ogled. 
 
g) Adrijana Ferme 
 
- Ali je cesta Ločica-Zaplanina-Limovce oziroma del ceste na  
odseku v spodnji Zaplanini (od Dobrška), kjer je udor, v 
načrtu za sanacijo? 
 
Župan je odgovoril, da sta v tem delu dva udora, ki sta oba v 
prioritetah za sanacijo. Za udor (Kralj) je že pripravljen 
projekt, kdaj bo zagotovljen denar s strani države se še pa 
trenutno ne ve. 
 
 Kdaj se bo uredila ograja ob cesti za spodnje Limovce? 
 
Župan je povedal, da se bo ograja uredila, takoj ko bo to 
mogoče. 
 
 Kdaj se bo opravila sanacija udora na JP 490202 Ločica-
Črni Vrh-Zahomce? 
 
Župan je odgovoril, da se trenutno ne da izvajati del z 
asfaltno maso, ko se bodo ta dela pričela izvajati, se bo tudi 
ta udor saniral. 
 
 Kaj je delo pregledeniške službe, kdo čisti kanale in 
propuste na lokalnih cestah ter javnih poteh in zakaj morajo 
vaščani ta dela opravljati sami? 
 
Župan je odgovoril, da je delo preglednika zapisano v 
pravilniku o vzdrževanju cest. Cesta na Limovcah spada v 
kategorijo pregledov enkrat mesečno, drugače se lokalne 
ceste pregledujejo enkrat tedensko in zbirne krajevne ceste 
dvakrat tedensko. Povedal je, da je bilo čiščenje kanalov in 
propustov opravljeno že vsaj dvakrat, problem se pojavi ker 
se v tem delu kanali in propusti namerno zasujejo in zato ne 
morejo služiti svojemu namenu, za kar obstaja tudi 
fotodokumentacija. V primeru ponovnega zasutja propustov 
in odtočnih cevi, se bo spet opravil pregled s 
koncesionarjem.  
 
Gospa Fermetova je še dodala, da je težava pri njihovem 
stanovanjskem objektu, kjer poteka odtok, ki je speljan pod 
cesto do starejše stanovansjke hiše in  ni v njihovi  lasti. V 
delu kjer se odtok konča je ta zamašen, čiščenje, pa naj bi 
opravili gasilci.  
 
Župan je odgovoril, da navedbe, da koncesionar naj ne bi 
opravljal svojega dela na tem delu ceste ni resničen, o tem je 
potekal že tudi pogovor s predsednikom vaškage odbora. 
Občina se v primerih, ko se čiščenje propustov in kanalov s 
strani občanov ne dovoli, poslužuje storitev medobčinske 
inšpekcije. V tem času se je ista preblematika pokazala tudi 
na cesti Prapreče-Vologa, kjer je ogled opravil inšpektor, ki je 
ustrezno ukrepal. 
 
h) Sonja Cencelj 
 
 Ali je bila pobuda za postavitev prometnega ogledala javni 
poti 992501 Prepreče-Merinca pri hišni številki Jeronim 57 
(Petek), že relaizirana? 
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Župan je odgovoril, da Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu pobude še ni obravnaval. 
 
 Kako daleč je projekt gradnje nove transformatorske 
postaje za električno energijo v Malih Praprečah? 
 
Župan je povedal, da je bilo s strani občine že pred časom 
podano soglasje k projektu, poslanih je bilo tud več pozivov 
na Elektro Celje,d.d., žal pa na izvajanje del občina nima 
vpliva. 
 
 Kdaj se bo uredil udor na cestišču na relaciji Merinca-
Prosivnik? 
 
Župan je povedal, da ko se bodo pričela dela z asfaltno 
maso, se bo uerdil tudi ta udor. 
 
i) Jože Matko 
  
 Kdaj se bo pričelo z deli na cesti Brode-Tešova? 
 
Župan je odgovoril, da so proračunska sredstva za sanacijo 
cest, za leto 2019 že porabljena, tako, da razen manjkajočih 
del na cesti Parpreče- Lipa se sanacijskih del na dugih 
cestah ne bo opravljalo, saj ni razpoložljivih sredstev. 
 
j) Marjan Pečovnik 
 
 Podal je pobudo za priklop svetilk za javno razsvetljavo pri 
Podgozdu. 
 
Župan je povedal, da so se pri izvedbi del pojavile težave, ko 
bodo te odpravljene se bodo  dela dokončala. 
 
K točki 3 Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja, 
GLOBAL AVTO,  d.o.o. Vransko 57, 3305 Vransko 
 
Župan je po uvodni obrazložitvi besedo podal Rozaliji Ciglar, 
ki je zadevo podrobneje predstavila. Po obrazložitvi je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 17 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z 
Okoljevarstvenim dovoljenjem  št. 35472-37/2016-29 z 
dne 7.12.2018 , ki ga je Ministrstvo RS za okolje in 
prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana 
izdalo upravljavcu GLOBAL AVTO d.o.o. Zgornji Prhovec 
7, in pritožbo Občine Vransko z dne 20.12.2018  ter  
pooblastil župana in občinsko upravo, da uporabi vsa 
pravna sredstva za razveljavitev omenjenega 
okoljevarstvenega dovoljenja za razgradnjo izrabljenih 
vozil in predelavo nevarnih odpadkov. 
 
K točki 4 Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine 
Vransko, 1. obravnava 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev ter predal besedo 
predstavniku podjetja LOCUS, d .o.o. Urošu Krašku, ki je 
zadevo podrobneje predstavil, nato je odprl razpravo v kateri 
je sodelovala Adrijan Ferme. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o kategorizaciji občinskih cest 
občine Vransko v prvi obravnavi: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 18 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest občine Vransko v prvem 
branju ter ga pošlje v 30 dnevno javno obravnavo na 
krajevno običajen način, v času od 6.2.2019 do 8.3.2019. 
 
Župan je predlagal da se točke obravnavajo kot sledi: 
 
K točki 10 Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na 
domu, z veljavnostjo od 01.03.2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan in predal besedo 
direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci Hrastnik, ki je 
zadevo podrobneje obrazložila, nato je odprl razpravo v 
kateri so sodelovali Kristina Bogataj, Sonja Cencelj, Matko 
Jože in Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o sklepa za izdajo soglasja k ceni 
storitve pomoč na domu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 19 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni 
storitve v višini 18,78 EUR. Subvencija občine znaša 
13,42 EUR, cena za uporabnike storitve znaša 5,35 EUR 
na uro.  
Cena velja od 1.3.2019 dalje. 
 
K točki 12 Sprememba cene toplih obrokov za socialno 
ogrožene občane Občine Vransko za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, ter  predal besedo 
direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci Hrastnik, ki je 
zadevo podrobneje obrazložila, nato je odprl razpravo v 
kateri so sodelovali Peter Reberšek, Jože Matko in Rafael 
Novak. 
Sledilo je glasovanje o sklepa o spremembi cene toplih 
obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko za 
leto 2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 20 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni 
storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za 
socialno ogrožene občane občine Vransko« v višini 2,80 
EUR. Cena velja od 1. 1. 2019 dalje.  
 
K točki 7 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil 
in počitniških rezervacij v vrtcih na območju občine 
Vransko. 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, ter predal besedo 
ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki je zadevo 
podrobneje razložila, nato je odprl razprav kateri so 
sodelovali Adrijana Ferme, Jože Matko, Brigita Gosak, Peter 
Reberšek, Sonja Cencelj in Rafael Novak. 
Sledilo ja glasovanje o sklepa o spremembi Sklepa o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniških rezervacij v vrtcih na območju 
občine Vransko: 2 glasova ZA, 9 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil predlog sklepa o povišanju 
cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju 
občine Vransko v višini 8,5 % zavrnjen. 
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K točki 6 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 
 
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o., Igorju Glušiču, ki je podrobneje 
obrazložil oba elaborata in predloge sklepov. Po končani 
obrazložitvi je župan odprl razprav v kateri so sodelovali 
Peter Reberšek, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Sonja 
Cencelj in Adrijana Ferme. 
Sledilo o glasovanje o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ter potrditvi predloga 
sklepov za potrditev cen komunalnih storitev: 9 glasov ZA, 2 
glasova PROTI 
 
Župan je ugotovil, da so  bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep št. 21 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Elaborat o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Vransko, št. 21-2015/21012019, z dne 21.01.2019. 
 
Sklep št. 22 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje ceno storitve 
oskrbe s pitno vodo (potrjena cena), ki je sestavljena iz: 
 
a) omrežnine za oskrbo s pitno vodo, določene glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, 
v naslednji višini: 

 

Zap. Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(€/mesec/vodomer) 
št. vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 5,6720 € 6,2108 € 
2 20 < DN < 40 3 17,0160 € 18,6325 € 
3 40 ≤ DN < 50 10 56,7200 € 62,1084 € 
4 50 ≤ DN < 65 15 85,0800 € 93,1626 € 
5 65 ≤ DN < 80 30 170,1600 € 186,3252 € 
6 80 ≤ DN < 100 50 283,6000 € 310,5420 € 
7 100 ≤ DN < 150 100 567,2000 € 621,0840 € 
8 150 ≤ DN 200 1.134,4000 € 1.242,1680 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
b) vodarine (enota mere: dobavljena pitna voda ali 
normirana poraba pitne vode v m3) 
 

Zap. Vrsta Cena (€/m3) 
št. opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Vodarina 0,5500 € 0,6023 € 
 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
Sklep št. 23 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje ceno storitve 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (potrjena cena), ki je sestavljena iz: 
 
a) omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 
 
 

Zap. Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(€/mesec/vodomer) 
št. vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 6,6712 € 7,3050 € 
2 20 < DN < 40 3 20,0136 € 21,9149 € 
3 40 ≤ DN < 50 10 66,7120 € 73,0496 € 
4 50 ≤ DN < 65 15 100,0680 € 109,5745 € 
5 65 ≤ DN < 80 30 200,1360 € 219,1489 € 
6 80 ≤ DN < 100 50 333,5600 € 365,2482 € 
7 100 ≤ DN < 150 100 667,1200 € 730,4964 € 
8 150 ≤ DN 200 1.334,2400 € 1.460,9928 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
b) omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 

Zap. Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(€/mesec/vodomer) 

št. vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 3,0319 € 3,3199 € 
2 20 < DN < 40 3 9,0957 € 9,9598 € 
3 40 ≤ DN < 50 10 30,3190 € 33,1993 € 
4 50 ≤ DN < 65 15 45,4785 € 49,7990 € 
5 65 ≤ DN < 80 30 90,9570 € 99,5979 € 
6 80 ≤ DN < 100 50 151,5950 € 165,9965 € 
7 100 ≤ DN < 150 100 303,1900 € 331,9931 € 
8 150 ≤ DN 200 606,3800 € 663,9861 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
c) cene storitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3) 
 

Zap. Vrsta Cena (€/m3) 

št. 
opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 
Odvajanje 
komunalne in 
padavinske 
odpadne vode 0,4677 € 0,5121 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
d) cene storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno 
napravo v m3) 
 

Zap. Vrsta Cena (€/m3) 

št. 
opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 
Čiščenje 
komunalne in 
padavinske 
odpadne vode 0,7075 € 0,7747 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
e) cene storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami( enota mere: 
dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno 
greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno 
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čistilno napravo v m3) 
 

Zap. Vrsta Cena (€/m3) 

št. 
opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 

Storitve, 
povezane z 
greznicami in 
MKČN 0,5565 € 0,6094 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
Sklep št. 24 
Občinski svet Občine Vransko potrdi, da se sprejete 
cene objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o.. 
 
K točki 5 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini 
Vransko, 1. obravnava 
 
Župan je podal obrazložitev ter odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Brigita Gosak in Peter Reberšek. 
Sledilo ja glasovanje o Odloku o podelitvi koncesije za 
izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v 
Občini Vransko v prvi obravnavi: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 25 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina v Občini Vransko, v prvi obravnavi in ga posreduje 
v 30-dnevno javno obravnavo. 
 
K točki 8 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o  Sklepu o povprečni gradbeni ceni in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 26 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
občine Vransko za leto 2019. 
K točki 9 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o sklepu o vrednosti točke za določitev 
višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 27 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za območje občine 
Vransko za leto 2019. 
 
K točki 11 Soglasje k sprejemu prečiščenega besedila 
Statuta ZD«dr. Jožeta Potrate« Žalec 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o soglasju k sprejemu prečiščenega 
besedila Statuta ZD«dr. Jožeta Potrate« Žalec: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 28 
Občinski svet Občine Vransko podaja soglasje k 
sprejemu prečiščenega besedila Statuta ZD «dr. Jožeta 
Potrate« Žalec v predloženem besedilu. 
 
K točki 13 Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri sta sodelovala Jože Matko in Peter 
Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 29 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dopolnitev 
Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
K točki 14 Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih 
programov za obdobje od 2019 do 2022 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri so sodelovali Jože Matko, Sonja Cencelj in 
Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o spremembah in dopolnitvi načrta 
razvojnih programov za obdobje od 2019 do 2022: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 30 
Občinski svet Občine Vransko potrdi spremembe in 
dopolnitev Načrta razvojnih programov za obdobje od 
2019 do 2022 v predloženem besedilu. 
 
K točki 15 Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov Občine Vransko 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je 
podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v 
kateri sta sodelovala Jože Matko in Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje od dopolnitvi Pravilnika o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 
Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 31 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in 
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članov drugih občinskih organov Občine Vransko v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 16 Imenovanje članov nadzornega odbora, 
članov stalnih delovnih teles občinskega sveta in 
predstavnika Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti  
Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da bo na 
podlagi zahteve svetniške skupine NSi glasovanje o 
imenovanju članov nadzornega odbora, članov stalnih 
delovnih teles občinskega sveta in predstavnika Občine 
Vransko v Svetu lokalnih skupnosti  Centra za socialno delo 
Savinjsko-Šaleška potekalo tajno ter predlagal svetnikom, da 
podajo predloge za sestavo tri (3) članske komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja. 
 
Svetniki so predlagali sestavo tri (3) članske komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja v naslednji sestavi: 
1. Brigita Gosak, predsednica 
2. Nataša Juhart, članica 
3. Breda Čvan, članica 
 
Sledilo je glasovanje o imenovanju tri (3) članske komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja v naslednji sestavi: 
1. Brigita Gosak, predsednica 
2. Nataša Juhart, članica 
3. Breda Čvan, članica 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 32 
Občinski svet imenuje tri (3) članske komisije za izvedbo 
tajnega glasovanja v naslednji sestavi: 
1. Brigita Gosak, predsednica 
2. Nataša Juhart, članica 
3. Breda Čvan, članica 
 
Sledilo je tajno glasovanje, ki je potekalo od 23.20 do 24.00. 
 
Potrjeni so bili člani nadzornega odbora, članov stalnih 
delovnih teles občinskega sveta in predstavnika Občine 
Vransko v Svetu lokalnih skupnosti  Centra za socialno 
delo Savinjsko-Šaleška, kot sledi (glej zapisnik o izvedbi 
tajnega glasovanja): 
 
Sklep št. 33 
Občinski svet Občine Vransko imenuje Nadzorni odbor 
Občine Vransko v sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka 

1. OO NSi Vransko DOLAR Karmen  

2. OO NSi Vransko KROPIVŠEK Simona 

3. OO NSi Vransko LENCL Janez 

 
Sklep št. 34 
Občinski svet Občine Vransko imenuje odbor za 
negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti  v 
sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka Opomba 

1. OO NSi 
Vransko 
 

ŠTANTE Danilo član 
občinskega 
sveta 

2. OO NSi 
Vransko 

BOGATAJ 
Kristina 

članica 
občinskega 
sveta 

3. OO SDS 
Vransko 

ČVAN Breda članica 
občinskega 
sveta 

4. OO NSi 
Vransko 

JERMAN Valerija zunanja 
članica 

5. OO NSi 
Vransko 

PODBREGAR 
Damijana 

zunanja 
članica 

 
 
Sklep št. 35 
Občinski svet Občine Vransko imenuje odbor za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe v sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka Opomba 

1. OO NSi 
Vransko 

NOVAK Rafael  član 
občinskega 
sveta 

2. OO NSi 
Vransko 

ŠTANTE Danilo  član 
občinskega 
sveta 

3. OO SDS 
Vransko 

REBERŠEK 
Peter 

član 
občinskega 
sveta 

4. OO NSi 
Vransko 

SKOK 
LEBENIČNIK 
Polona 

zunanja 
članica 

5. OO NSi 
Vransko 

ARH Petra zunanja 
članica 

 
 
Sklep št. 36 
Občinski svet Občine Vransko imenuje odbor za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami v sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka Opomba 

1. OO NSi 
Vransko 

CENCELJ Sonja   članica 
občinskega 
sveta 

2. OO NSi 
Vransko 

FERME Adrijana  članica 
občinskega 
sveta 

3. OO NSi 
Vransko 

MATKO Jože član 
občinskega 
sveta 

4. OO NSi 
Vransko 

PEČOVNIK 
Janko 

zunanji član 

5. OO NSi 
Vransko 

UČAKAR Rafael zunanja 
član 
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Sklep št. 37 
Občinski svet Občine Vransko imenuje odbor za 
kmetijstvo v sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka Opomba 

1. OO NSi 
Vransko 

CENCELJ 
Sonja  

članica 
občinskega 
sveta 

2. OO NSi 
Vransko 

FERME 
Adrijana  

članica 
občinskega 
sveta 

3. OO NSi 
Vransko 

NOVAK Rafael član 
občinskega 
sveta 

4. OO NSi 
Vransko 

URANKAR 
Nataša 

zunanja 
članica 

5. OO NSi 
Vransko 

KOKOVNIK 
Ivan 

zunanji član 

 
 
Sklep št. 38 
Občinski svet Občine Vransko imenuje za predstavnico 
Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška, Ano Grašinar, Vologa 
10, 3305 Vransko. 
 
 
11. Razno: 
/ 
 
Seja je bila zaključena ob 00.15 
 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 5. 2. 2019 

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

 
 
 
6. Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
 

Z A P I S N I K 
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
 
ki je bila v torek, 26.2.2019, 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 130C. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Peter Reberšek, Danilo 
Štante, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Breda Čvan, Marjan 
Pečovnik, Jože Matko, Sonja Cencelj, Nataša Juhart, 
Adrijana Ferme in Brigita Gosak 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: župan Franc Sušnik in  Mateja Godler 
- ostali prisotni: OŠ Vransko Tabor, Majda Pikl 
- mediji: VTV, Ksenija Rozman 
 
 

Dnevni red: 
1. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških 
rezervacij v vrtcih na območju občine Vransko 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo 
Kristini Bogataj, predsednici Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti  in Majdi Pikl, ravnateljici 
Osnovne šole Vransko-Tabor. Po končanih obrazložitvah je 
odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter Reberšek, Kristina 
Bogataj in Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o spremembi Sklepa o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniških rezervacij v vrtcih na območju 
občine Vransko: 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 39:          
Občinski svet Občine Vransko potrdi Predlog za 
spremembo ekonomske cene programov v Vrtcu 
Vransko, kot sledi: 
- za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let)        441,05 
EUR, 
- za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)        411,78 
EUR. 
 
Cene pričnejo veljati s 1.3.2019. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 
 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 26. 2. 2019 

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

 
 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Mednarodni pro-
jekt FIT Slovenija je 
projekt promocije 
gibalne športne ak-
tivnosti za zdravje 
otrok in mladost-
nikov ter izo-
braževalni program 
za strokovni kader

 vrtcev in osnov-
nih šol. Temelj

 FIT pedagogi-
ke je razvijati in 
ustvarjati učenje 
skozi gibanje in 
gibanje skozi igro. 
Ko se otroci skozi 
igro učijo gibati, 
se z gibanjem uči-
jo. S tem rastejo v 
sposobnejše ose-
be, izzivajo svojo 
ustvarjalnost in

 se pri iska-
nju rešitev učijo 
razmišljati. 

Vrtca Vransko in Tabor sta v šolskem letu 2018/19 aktivno 
vstopila v ta projekt, zato nam je 4. aprila 2019 gospa Barba-
ra Konda, avtorica in vodja tega projekta, prišla predstavit 
različne fit didaktično gibalne igre, ki jih lahko strokovni 
delavci vrtca vključimo v potek dneva in dejavnosti na vseh 
področjih kurikuluma. V skupini 5–6 v Vrtcu Vransko smo se 
z Barbaro jutranje razgibavali v igralnici z vsemi ovirami, kot 
so stoli in mize. Otroci so spoznali dve igri, obliž in izgubljeni 
vagon. Nato se je predstavitev nadaljevala v skupini 4–5, kjer 
so otroci odpotovali v svet dinozavrov s fit aktivno meto-
do Jurski park. Otroci so s pomočjo dinozavrov spoznavali 
lastnosti teles, igralnica se je spremenila v veliko skrivalnico, 
otroci so odkrivali, kaj se skriva za, pod, v … In na koncu 
še skupina 1–2, ki je aktivno sodelovala v uvodu in osvajanju 
osnovnih elementov v fit aktivno metodo Premagaj vodjo, 
kjer so uporabili časopisni papir in iz njega naredili žoge, jih 
metali v posodo in iz nje. Predstavitev se je nadaljevala še v 
vrtcu Tabor, kjer je skupina 3–4 aktivno sodelovala v fit gibal-
nih igrah kača in arhitekti. S kolebnicami so naredili različne 
geometrijske like, ki so jih potem narisali in iskali njihovo ob-
liko ter uporabo v naravi. Strokovni kader je potem nadalje-
val izobraževanje o FIT pedagogiki še v popoldanskem času. 
V okviru tega projekta smo imeli v tem šolskem letu že pet 
praktičnih izobraževanj skupaj s sodelavci osnovne šole.

Brigita Reberšek

FIT PROJEKT V VRTCU

V torek, 9. 4. 2019, je v Velenju potekal 33. festival Tu-
rizmu pomaga lastna glava. Na festivalu so svoje turis-
tične naloge predstavljali učenci desetih osnovnih šol iz 
celjske, savinjske in velenjske regije.

Na tem festivalu smo sodelovali tudi učenci turističnega 
krožka: Jana Semprimožnik, Saša Semprimožnik, Ajda 
Cizej, Lucija Klemen, Zala Češek, Nives Podbregar, Eva 
Dobrovnik, Žan Šoštar in Tjaša Marko iz 9. razreda, sku-
paj z mentorico Katjo Brezovnik.

Letošnja tema festivala je bil Turistični spominek mo-
jega kraja. Za festival smo izdelali turistično nalogo z 
naslovom Schwentnerjeva skrivnost. V naši nalogi smo 
predstavili turistični spominek Schwentnerjeva skrivnost. 
Ko smo raziskali trg, smo ugotovili, da nimamo spomin-
ka, ki bi povezoval naše lokalne znamenitosti: Lavoslava 
Schwentnerja, med in čebelarje ter hmelj kot značilnost 
Spodnje Savinjske doline. Napisali smo legendo o Lavo-
slavu Schwentnerju, ki gre takole: 

V starih časih so na Vranskem starši trdo delali za svoje 
preživetje, otroci pa so se ob dolgih popoldnevih druži-
li, opazovali naravo in se igrali ob manjšem jezeru. Eden 
izmed otrok – Lavoslav je bil zelo navdušen nad pticami, 
ki so se zadrževale ob robu jezera. Ptice so se imenovale 
vrane. Zanimalo ga je, zakaj se zadržujejo ob robu jezera 
in s čim se prehranjujejo. Ko se jim je približal, je ugotovil, 
da zobajo male zelene kobulice. To je bil hmelj. Malo ga 
je spravil v žep in ga doma porabil za kopel, ker je tako 
zanimivo dišal. 

Ko je Lavoslav odrasel, se je spominjal prvega srečanja 
s hmeljem. Poklic založnika je od njega zahteval, da ima 
vedno čiste in mehke roke, pa tudi urejen videz, zato je 
poskusil hmelj in med, ki so ju imeli doma, vključiti v svo-
je lepotilne izdelke. Tako so mu izdelki iz medu in hmelja 
med poklicno potjo pomagali pri njegovem vrhunskem 
delu.

SREBRNO PRIZNANJE NA 33. FESTIVALU TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA



36 Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

eTwinning je skupnost ev-
ropskih šol. Pedagoškim 
delavcem (učiteljem, rav-
nateljem, knjižničarjem 
itd.), ki delajo v šolah po 
Evropi, ponuja spletni por-
tal, ki omogoča povezo-
vanje, sodelovanje, razvi-
janje projektov, izmenjavo 
izkušenj in še veliko več. 
Člani skupnosti eTwinning 
so člani najbolj živahne 
izobraževalne skupnosti v 
Evropi.

Sodelovanje v projektu pa 
učiteljem nudi tudi različna 
izobraževanja. Webinarje, 
spletne seminarje in semi-
narje, kjer se srečujemo 
učitelji iz vse Evrope v ra-
zličnih državah. Tokratno 
možnost sem izkoristila 
kot koordinatorica  projek-
ta Erasmus+, ABC GAMES, 
ki na naši šoli poteka to 
in naslednje šolsko leto. 
Udeležila sem se Medite-
ranskega kontaktnega 
seminarja na temo pri-
hodnjega sodelovanja v 
regiji v Albaniji. V deželi 
mnogoterih nasprotij, ki  
je očarala z naravnimi le-
potami in nekaterimi nos-

E TWINNING MEDNARODNI KONTAKTNI SEMINAR V ALBANIJI

Naš izdelek Schwentnerjeva skriv-
nost je sestavljen iz embalaže in treh 
izdelkov za osebno nego: vazelina za 
ustnice, mila in kreme za roke. Izdelke 
smo zapakirali v škatlo v obliki knjige. 
Za to obliko smo se odločili, ker je bil 
Schwentner vse življenje zelo povezan 
s knjigo, saj je bil v svojem času (v prvi 
pol. 20. stol.) najbolj uspešen slovenski 
založnik. Embalažo smo izdelali iz narav-
nih in ekoloških materialov: iz kartona 
in jute.

Naš izdelek smo predstavili na stojnici.
Stojnico smo oblikovali v obliki čebeljega panja, v kate-
rem so se skrivale različne zanimivosti iz življenja Lavosla-
va Schwentnerja. Po predstavitvi je sledil kviz, vmes pa 
so se učenci medsebojno družili ob spremljavi melodij iz 
kitare, citer in harfe peli, plesali in rajali. Podeljena so bila 
srebrna in dve zlati priznanji. Srebrno priznanje je osvojila 
tudi naša turistična naloga.

Učenci devetošolci, ki so na tem festivalu letos sodelova-
li že petič, so se izkazali s svojim znanjem, samostojnost-
jo in vztrajnostjo, zato jim čestitam za lep uspeh, hkrati 
pa jim želim, da te lastnosti obdržijo tudi v srednji šoli.

Katja Brezovnik

talgičnimi slikami preteklosti, smo učitelji preko kolaborativnega učenja  spoznavali različne 
metode poučevanja in uporabo različnih spletnih orodij za delo z učenci. Udeležencem iz Ita-
lije, Španije, Francije, Portugalske, Malte, Cipra, Tunizije je bila seveda tudi na kratko predstav-
ljena zgodovina Albanije, pokazali pa so nam nekaj čudovitih krajev. Ogledali smo si muzej ikon 
v mestu Korçe in glavno mesto Tirana. V prvi vrsti pa je bilo mreženje in navezovanje stikov z 
ostalimi udeleženci tisto, ki daje šolam nova prijateljstva in nova partnerstva za pripravo pro-
jektov e Twinning in Erasmus+. 

Hvala Osnovni šoli Vransko-Tabor in nacionalni agenciji Cmepius za omogočeno udeležbo na 
izobraževanju.

Maja Jerman
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PODELITEV OB ZAKLJUČKU NATEČAJA NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE

V petek, 5. aprila 2019, ob 10. uri smo v Poklicni gasilski 
enoti Celje prisostvovali svečani zaključni prireditvi ob 
zaključku regijskega natečaja Naravne in druge nesreče – 

Neurje. Natečaj je razpisala Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Izpostava Celje.

Najprej so nam predstavili naloge zaposlenih v tej enoti, 
nato pa smo v živo prisostvovali nujni intervenciji gasil-
cev, saj se je v Celju ravno v času prireditve zgodila pro-
metna nesreča. Ogledali smo si tudi gasilska vozila. Sledila 
je svečana podelitev priznanj in praktičnih daril, potem pa 
smo si ogledali še film, ki je nastal ob 60. obletnici delo-
vanja Poklicne gasilske enote Celje. 

Priznanje sta prejeli dve učenki 8. a-razreda, in sicer Justi-
na Jerman za pesem z naslovom Neurja ter Nika Granda 
za likovni izdelek z naslovom Neurje. Oba izdelka so že 
posredovali tudi na državni natečaj. Iskrene čestitke! 

Mojca Zavasnik, mentorica

UČENKE OSNOVNE ŠOLE VRANSKO-TABOR NAGRAJENKE NATEČAJA 
USTVARJAJMO V TUJEM JEZIKU

V četrtek, 28. marca 2019, smo se 
učenke Osnovne šole Vransko-Tabor 
skupaj z mentoricama, učiteljicama an-
gleščine, udeležile zaključne prireditve 
natečaja Ustvarjajmo v tujem jeziku 
2018/2019, ki je potekala na Gimnaziji 
Velenje v sodelovanju z Medobčinsko 
zvezo prijateljev mladine Velenje. 

Tema letošnjega natečaja je bila Sledi 
v pesku časa. Raziskovale smo življenj-
ske zgodbe pomembnih zgodovinskih 
oseb, svoje izdelke pa smo na zaključni 
prireditvi tudi predstavile. 

Na centralni šoli smo učenke ustvar-
jale pod mentorstvom učiteljice Moj-
ce Zavasnik. Osmošolka Nadja Žuna 
je predstavila del svoje proze o Mariji 
Tereziji in njeni, za nas najpomembnej-
ši reformi, uvedbi splošnega šolstva. 
S seboj je povabila tudi sošolko Nežo 
Semprimožnik.

Devetošolke Nives Podbregar, Zala 
Češek in Jana Semprimožnik smo 
predstavile kratek film o Lavoslavu 
Schwentnerju in inspiraciji. Nikoli ne 
obupaj nad interesom, ki te veseli, tudi 
če je najbolj čuden na svetu, je moto 
našega filma. 

Na podružnični šoli je devetošolka 
Klara Kaluža ustvarjala pod mentorst-
vom učiteljice Beatrike Jernejc. Na 
prireditvi je učenka predstavila delo 
Martina Luthra Kinga in njegov prispe-
vek v boju proti rasni diskrimanciji. S 
seboj je povabila tudi sošolko Emo 

Mešič, ki ji je pomagala pri predstavitvi. 

Vse učenke smo prejele priznanja in nagrade za sodelovanje na natečaju. 

Takole pa smo strnile svoje vtise o dogodku: 

Obisk Šolskega centra Velenje mi je bil zelo všeč. Navdušena sem bila nad pred-
stavitvami ostalih učencev in sem se od tega tudi veliko naučila. Po predstavit-
vah smo se malo okrepčali in nato nadaljevali z delavnico, ki jo je vodila pi-
sateljica Janja Kokol, avtorica romana Bauhinia Rhapsody. V delavnici sem zelo 
uživala, saj sem lahko preizkusila svojo sposobnost pisanja in s tem pridobila 
še veliko znanja. Upam, da bom v bodoče preživela še več takšnih dni.  

Nadja Žuna, 8. b 

Obisk mi je bil všeč, saj smo veliko govorili v angleškem jeziku. Imeli smo za-
nimive delavnice, pri katerih smo se nasmejali. 

Neža Semprimožnik, 8. b 
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Bilo je precej v redu in zabavno. Pogovarjali smo se o hrani, 
ki jo jedo na Kitajskem, in o življenju v Hong Kongu. 

Nives Podbregar in Zala Češek, 9. b 

Meni je bilo zelo všeč, najbolj to, ko smo se razdelili v dve 
skupini, v katerih smo obravnavali različne teme. Na koncu 
nam je pisateljica Janja Kokol predstavila svoja potovanja, 
kar je bilo zelo zanimivo. 

Klara Kaluža, 9. c 

V Velenju mi je bilo zelo všeč, saj so bili vsi nastopi pova-
bljenih učencev zanimivi. Ko nam je gospa Kokol pripovedo-
vala o svojih potovanjih in Hong Kongu, je bilo zelo poučno, 
saj sem izvedela veliko novih podatkov. 

Ema Mešič, 9. c 

V učilnico, kjer so se izvajale predstavitve prispevkov, smo 
zamudile in se tiho odpravile do prostih mest, kjer smo 
počakale na našo predstavitev. Vse predstavitve, ki smo jih 
videle, so bile zelo zanimive, vendar se je zabavni del začel 
šele pri delavnici. Spoznali smo namreč mlado pisateljico, 
ki je napisala svoj prvi roman v angleščini in je bila eno leto 
na izmenjavi na Kitajskem. Cela delavnica je potekala v an-
gleškem jeziku, pogovarjali pa smo se o Kitajski, Bangkoku, 
tamkajšnjih bivališčih ter se spomnili na svileno pot. Avto-
rica nas je razporedila tudi v več manjših skupin, kjer smo 
imeli dve pisni nalogi, pri katerih so bili rezultati izjemno 
smešni. Meni se je ta dan vtisnil v spomin kot eden boljših, 
zato bi rada spodbudila tudi druge mlade ustvarjalce, da 
sodelujejo pri tem projektu naslednje leto. 

Jana Semprimožnik, 9. a

SEN KRESNE NOČI
V petek, 29. marca 2019, smo si pri an-
gleščini še posebej prizadevni učenci 
Osnovne šole Vransko-Tabor ogledali 
muzikal SEN KRESNE NOČI v izvedbi EN-
GLISH STUDENT THEATRE II. GIMNAZIJE 
MARIBOR. 

Zbrali smo svoje vtise: 

Odhod izpred šole je bil okrog 16. ure. Med 
vožnjo smo se zelo nasmejali in bili v priča-
kovanju, kako se bo predstava odvijala. 
Ko smo prišli, smo si razdelili vstopnice 
in malo poklepetali. Nato smo vstopili v 
teater in nekaj časa čakali. Kar naenkrat 
se je vse skupaj začelo. Pri predstavi mi 
je bilo zelo všeč, da so igralci uporablja-
li mimiko obraza, da so peli, hodili med 
občinstvo. Všeč mi je bilo, da je predstava 
imela zaplet in razplet. Ko se je predstava 
končala, so nam nastopajoči dajali petke. 
Kasneje smo odšli v McDonald's. Ko smo 
se najedli, smo se počasi odpravili proti 
domu.  Bila je zares lepa izkušnja in upam, 
da se bodo podobni dogodki odvijali še v 
prihodnosti. 

Tajda Pikel, 7. b 

Nad muzikalom sem bil navdušen, ker je 
predstava potekala profesionalno. Nasto-
pajoči so govorili in peli v angleščini, tako 
da je zvenelo, kot da bi poslušal prave An-
gleže. Glasba je bila poslušljiva, scene pa 
so bile čudovite. Bilo je OK. 

Andrej Vian Vertovšek, 7. c 

Muzikal mi je bil zelo všeč, saj je bil smešen 
in je bilo veliko glasbe. 

Ana Zupančič, 7. c 

Predstava se je začela glasno in energično, z vseh koncev so se zasvetile 
luči reflektorjev. Glasba je igrala in vsi liki so se predstavili v zanimivih in 
barvitih kostumih. Muzikal je skozi predstavo ohranil energičnost, napetost 
in zanimanje gledalcev za nadaljevanje zgodbe. Vsi smo se zabavali ob ple-
su, glasbi in dogajanju. Spektakel mi je bil zelo všeč zaradi vsebine zgodbe, 
prepričljivega in odličnega igranja igralcev. Domov sem odšla vzhičena in 
presenečena nad osupljivo predstavo. 

Nika Granda, 8. a 

Muzikal se mi je zdel zelo zanimiv, saj so igralci zelo dobro igrali in peli. Še 
večjo popestritev so nam podarili z vsemi efekti in lučkami. Mislim, da bi se 
morali večkrat odpraviti na takšne predstave, da bi lahko izhajali iz tega in 
nato to prenesli na naše šolske prireditve. 

Filip Roter Zajec, 8. b 

Muzikal mi je bil zelo všeč. Nastopajoči so zelo dobro odigrali zgodbo. Všeč 
mi je bilo predvsem to, da je bil v angleščini in sem s tem utrjevala znan-
je svoje angleščine. Po muzikalu smo šli še v McDonald's, kjer smo se zelo 
zabavali. 

Nadja Žuna, 8. b 
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Pot v Maribor je bila zabavna, muzikal je bil super zabaven, 
razumljiv in zelo zanimiv. Najbolj zanimivo je bilo, ko so se v 
določenih trenutkih vse bele stvari svetile, zato smo se vsi 
ob tem zabavali. Zelo mi je bilo všeč, kako lepo so vsi nasto-
pajoči peli. Bilo je neverjetno. 

Valerija Slakan, 8. c 
Muzikal mi je bil izjemno všeč. Kombinacija pletja, plesa, 
nastopanja in akcije luči je bila NEVERJETNA! Če bi imela 
možnost, da bi si jo ogledala še enkrat, verjemite, BI SI JO! 
Po končani predstavi smo odšli v McDonald's. Zelo pamet-
no je bilo jesti sladoled zunaj ob devetih zvečer. Edino, kar 
mi ni bilo všeč, je bila enourna vožnja do in iz Maribora. 

Tajda Strožič, 8. c 

V Mariboru je bilo super. Predstava je bila zanimiva in zelo 
dobro pripravljena. Vsi smo zelo uživali. 

Tjaša Marko, 9. a 

Predstava je bila zanimiva, saj se je dogajalo več stvari 
naenkrat. Bilo je fajn, saj smo se kar nekajkrat od srca nas-
mejali. Najbolj všeč so nama bili prizori, ko so igralci v vlogah 
amaterskih igralcev pripravili svojo predstavo za poroko, ki 
je bila skoraj boljša od prave. Tudi glasba nam je bila zelo 
všeč, saj jo poznamo. 

Zala Češek in Nives Podbregar, 9. b

DRUŽINSKO SREČANJE NA BRIŠAH
Pomlad se začenja v vsem svojem žaru in nas polni z ve-
seljem in pozitivno energijo. V mesecu družine smo se 
otroci oddelka 2-3, njihovi starši in vzgojiteljici dobili na 
družinskem srečanju. Sledili smo klicu pomladi in se peš 
odpravili proti Brišam, kjer smo uživali v NTC-igrah, preiz-
kusili vse razpoložljive naravne ovire, premagali kar nekaj 
izzivov in z lučkami iskali škratke v luknjah in v podrasti. Za 
zaključek smo se okrepčali s sokom, makovkami, kruhom 
in jabolki, nato pa prešerne volje odšli nazaj proti domu.

Preživeli smo krasno popoldne, ki nam bo ostalo v lepem 
spominu.

Renata Košica, dipl. vzg.
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Lepo sončno soboto v marcu smo se 
planinci odpravili na Boč. Z avtobusom 
smo se odpeljali do Poljčan, od koder smo 
nato krenili proti vrhu Boča, imenovane-
ga tudi “Štajerski Triglav”. Na vrhu smo 
imeli kratko malico in čudovit pogled s 
stolpa. Nato smo se spustili do planin-
skega doma, kjer je po glavni malici sledil 
ogled velikonočnice – zaščitene rastline, 
ki jo nepridipravi pogosto uničujejo (beri: 
izkopavajo). Planinci oz. varuhi narave 
zato organizirajo stražo v času cvetenja. 
Na Vransko smo se vrnili v popoldanskih 
urah. 

 Bojan Mavrič

NA BOČU SMO OBČUDOVALI VELIKONOČNICO

Aprilsko vreme je tisto, ki rado privabi mavrico nad naše 
nebo. Mi smo jo stkali v športni dvorani na Vranskem. 
Športno društvo Vransko in Športno rekreativno društ-
vo Ločica smo združili moči in skupaj organizirali turnir 
za rekreativne igralce odbojke. Prišli so igralci in igralke 
iz vseh domačih rekreacij, kar je še posebej pohvalno. Da 
pa je bila mavrica še večja, so prišli še iz Slovenj Gradca, 
Dobrne, Celja, Žalca in  Braslovč. Vsak udeleženec je ob 
prijavi prejel majico, ki jo je izžrebal in tako dobil svojo ig-
ralsko ekipo. Zbralo se je šest ekip, v katerih sta bila dva 

moška in tri ženske. Ekipe so imele prav posebna imena, 
ki so jih izbrali otroci. Tako so se med seboj pomerile eki-
pe Snežinke, Borovnice, Ciklame, Češnje, Žabe in Morje. 
Slednja ekipa je po štirih urah odigranih tekem slavila 
zmago. Mavrico smo tako stkali medgeneracijsko, saj so 
otroci tudi podelili mavrične medalje prav vsem udeležen-
cem. Da pa smo se tudi kulinarično razvajali, sta poskrbe-
la športna privrženca in peka slastnih čevapčičev Zlatko 
Križnik in Tomo Druškovič.

Vesna Pider in Maja Jerman

MAVRIČNI TURNIR V ODBOJKI

Iz življenja društev
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Društvo podeželskih žena Toplica z Ljubnega je letos prvič 
organiziralo Festival ustvarjalnosti. Otvoritev je bila 22. mar-
ca 2019 v Gasilskem domu Radmirje. Sodelovale smo ve-
zilje iz petih društev: Toplica z Ljubnega, Društvo upokojencev 
Nazarje in Rečica ob Savinji, Spominčice Gornji Grad in Snežinke 
z Vranskega. 

Na razstavi, ki je bila odprta v soboto in nedeljo, so bili na ogled 
prti različnih velikosti v rešilje in barvni izvedbi. Vranske vezil-
je smo pokazale samo bele vezenine, ostale razstavljavke pa so 
predstavile tudi slike in razne okrasne izdelke oziroma vse, kar še 
ustvarjajo poleg vezenin.

Sicer pa smo v preteklem zimskem obdobju razstavljale v Zgornji 
Savinjski dolini že tretjič. V decembru smo bile v Zavodu Stanisla-
va v Gornjem Gradu prisotne z vezeninami na temo božiča, ves 
februar pa je potekala razstava 150 okrasnih blazin, od tega je bilo 
dvajset naših. 

Na sodelovanje smo povabljene tudi v prihodnje, saj želijo, da bi 
Festival ustvarjalnosti postal tradicionalen.

Iva Cizej 

BILE SMO V RADMIRJU

Gasilci z opera-
tivnimi vajami 
vzdržujemo in 
pridobivamo po-
trebno znanje in 
veščine za posre-
dovanje na inter-
vencijah. Poleg 
gašenja požarov 
se vse pogosteje 
pojavljamo v vlogi 
tehnične pomoči 
oziroma pod-
pora izvajalcem 
nujne medicin-
ske pomoči. Prav 
iz tega razloga 
smo se v mese-
cu marcu odločili 
obnoviti znanje 
nudenja prve po-
moči – temeljnih 

postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega 
defibrilatorja (AED) ter reševanja z uporabo zajemalnih 
nosil, ki omogočajo prenos bolnika s sumom na poškod-
bo hrbtenice. 

Permanentno usposabljanje predstavlja pomemben del v 
operativnem delovanju našega gasilskega društva. 

Tudi vi vabljeni k pristopu v naše vrste. 

Operativa PGD Vransko

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA IN 
UPORABA NOSIL

Iz življenja društev

Dva člana Livre sva se udeležila štiridnevnega izo-
braževanja – praktične delavnice gledališke režije pod 
mentorstvom Toneta Partljiča. Po dramaturški razčlembi 
smo izdelali režijski koncept. Določili smo vloge, se urili 
pri bralnih vajah, postavljali prizore, govorili o scenografi-
ji, kostumografiji ... Delavnico smo zaključili z ogledom 
predstave, ki je nastala med izobraževanjem. Mentor 
Tone Partljič nas je ob slovesu spodbudil z besedami: "Do-
bro je, da nekaj kreativnega delate, kar koli. Tako imaš 
tudi kaj pametnega za povedati in nisi le prazna lupina."

Nuša Križnik in Frenk Železnik

GLEDALIŠKA  REŽIJA 
S TONETOM PARTLJIČEM
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S sodelovanjem in povezovanjem partnerjev pri projektu 
»Kar sejemo, to žanjemo« smo v preteklih letih združili 
prizadevanje za povečanje posejanosti ajde in sončnic v 
našem prostoru. S tem pa tudi prepoznavnost in uporab-
nost le-teh v prehrani. Z aktivnostmi Čebelarske zveze 
Slovenije skupaj s partnerji spodbujamo sajenje medovi-
tih rastlin, s čimer pomembno prispevamo k ohranjanju 
narave in razvoja čebel. S setvijo buč v letošnjem letu želi-
mo spodbuditi setev zanimive rastline, ki je koristna za če-
bele in ostale opraševalce. V jesenskem času, ko pridelek 
dozori, je široko uporaben tako za živali kot tudi za ljudi. 
Buče in njihov izvor 
Pri izkopavanju v Mehiki so arheologi odkrili najstarej-
ša semena buč, ki segajo v sedmo tisočletje pred našim 
štetjem. Iz Srednje Amerike so jo Španci v 15. stoletju pri-
peljali v Evropo. Sprva so bučo sejali za okras. Z njihovo 
selekcijo se je večala njihova uporabnost in postala je 
vedno pomembnejša krma za domače živali, predvsem za 
prašiče. V 19. stoletju se je razširilo stiskanje olja iz semen 
buč. Danes je buča uporabna za čebele v času cvetenja 
(pomemben vir cvetnega prahu in medičine), živali, lju-
di in je lepa dekoracija v jesensko-zimskem času za naše 
prostore. V današnjem času je ta rastlina cenjena, saj je 
vsestransko uporabna. 
Buče so rastline, ki niso težavne za vzgojo. Le na začet-
ku zahtevajo nekaj oskrbe, saj imajo slabo tekmovalno 
sposobnost proti plevelu. V vrtu jim izberemo sončno 
lego, tla pa globoko humusna. 
Kako se pripraviti na setev buč hokaido? 
V posamezne sadilne lončke sejemo konec meseca aprila 
in v začetku maja, po 1 do 2 semeni na lonček. Seme hitro 
kali in sadike hitro rastejo. Presadimo jih na stalno mesto, 
ko poženejo prvi pravi list. V sredini maja lahko sejemo 
semena tudi direktno na gredo. Vedeti moramo, da buče 
potrebujejo toplo zemljo, zato jih na stalna mesta ne pre-
sadimo pred 15. majem, ko ni več nevarnosti za slano. 

Kadar na vrtu nimamo dovolj prostora za vzgojo buč, 
jih lahko posadimo na rob vrta ali izkoristimo kompost-
ni kup. Izkoristimo jih lahko tudi kot živo zastirko. Med 
mladimi sadikami redno odstranjujemo plevel, dokler ras-
tlina ne preraste in prekrije tal. Med rastjo lahko pod buče 
položimo slamo, da ostajajo tla vlažna, plodovi pa kasneje 
niso umazani. 
Buče cvetijo, ko se dan krajša, in so odlična paša za čebele 

ter ostale opraševalce. V jesen-
skem času plodovi dozorijo. 
Buče hokaido zrastejo do teže 
3 kg in so okroglo-hruškaste 
oblike. Buče pobiramo sk-
upaj s peclji, da ne poškoduje-
mo plodov in tako se odlično 
shranijo čez celo zimo. Najbolje 
je, da jih spravimo direktno iz 
vrta na hodnike, stopnišča ali 

na zastekljene terase, kjer ni pretoplo. Buče hokaido so 
odlična hrana v jesensko-zimskem času, ki popestri naše 
jedilnike. Lahko jih uporabimo, kot smo že omenili, tudi za 
dekoracijo naših prostorov. 
V okviru letošnjega projekta »Kar sejemo, to žanjemo« 
bomo skupaj s partnerji Semenarna Ljubljana, d. o. o., 
Semina, d. o. o., in kmetijskimi šolami posejali na njihove 
vrtove semena hokaido buč. Osrednji dogodek bo letos 
na Biotehniški šoli Ptuj, na njihovem posestvu v Turniščih, 
in sicer v četrtek, 16. maja. Tu boste spoznali tehnologijo 
pridelave hokaido buč in demonstracijo sajenja buč. Va-
bljeni na dogodek. 
In za konec, ne pozabite na svoje vrtove posejati hokai-
do buč ter zagotovite pašo čebelam in ostalim opraše-
valcem. V jeseni pa boste uživali dobrote, ki se lahko pri-
pravijo iz omenjenih buč.

 Tomaž Samec, svetovalec za varno hrano pri JSSČ

POSADI HOKAIDO BUČO ZA ČEBELO IN JESENI UŽIVAJ V KREMNI BUČNI JUHI

Ne spreglejte

Ste na svojem vrtu 
opazili ježa? Nikar ga 
ne preganjajte, kajti jež 
je odličen pomagač v 
boju proti škodljivcem.
Ježa vsi poznamo in 
smo že slišali zanj. To 

je prikupna, a bodeča zverca, ki se zlasti ob večerih 
prikrade na naše vrtove pogledat, če je kje kakšen oku-
sen prigrizek. Po naravi prehranjevanja so zelo koristne 
živali in so jih veseli vsi vrtnarji, vrtičkarji in ostali ljubi-
telji na-rave. Prehranjujejo se namreč s polži, deževni-
ki, žuželkami, mladimi mišmi, žabami. Pohrustajo celo 
kakšnega plazilca, vsekakor pa se radi posladkajo tudi 
s kakšnim jagodičevjem in sadjem. Žal njihovo število 
upada, saj jih ogroža kopica nevarnosti, kot so: 

• vrtne kosilnice, ki poškodujejo v visoki travi skrite 
ježe, 

• razna kurjenja kupov vej in suhega listja, ki so posebej 
prvega maja usodna za ježe, saj so v njih prespali dol-
go zimo, 

• cesta in avtomobili, 
• smeti, 
• strupi na vrtu, predvsem sredstva za zatiranje polžev, 
• nepravilna hrana, kot so mleko in kruh, saj povzročajo 

hude prebavne motnje in dehidracijo, 
• mreže, bazeni, nezavarovani odtoki, psi … 
Ježem lahko pomagamo tako, da jim nastavimo mačje 
brikete in posodico z vodo. V primeru, da opazimo poško-
dovanega ježka, pa ga odnesemo k veterinarju, saj mu le 
on lahko na pravi način in strokovno pomaga.

Petra Arh

JEŽ NA VRTU JE KORISTEN
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DAVEK NA ODJAVLJENA VOZILA JE ŽE STOPIL V VELJAVO
 
S 1. aprilom 2018 je začel veljati Zakon o dajatvah na 
motorna vozila, ki uvaja dajatev na odjavljena vozila. 
Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo Slovenci 
letno odjavimo med 60.000 in 80.000 vozil. 
Kdo bo moral plačevati dajatev na odjavljena vozila?

Lastniki vozil, ki so 1. aprila 2018 odjavili vozilo iz 
prometa, so postali zavezanci za plačilo te dajatve 
1. aprila 2019. Dajatev bodo plačevali vsako leto. 
Dajatve za odjavljena vozila pa se ne plačuje za vozila, 
odjavljena pred 1. 4. 2018. 
Dajatev za odjavljena vozila so dolžni plačevati lastniki 
določene kategorije vozil, in sicer za odjavljena 
osebna vozila (vozila za prevoz potnikov z največ 
osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža), tovorna 
vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 
3,5 tone in trikolesne mopede. Ta dajatev pa ne velja 
za vozila s statusom starodobnega vozila. 
V primeru, ko je lastnik vozila mladoletna oziroma 
poslovno nesposobna oseba, je zavezanec za plačilo 
tovrstne dajatve njen zakoniti zastopnik, na katerega 
je bilo vozilo registrirano. Če je vozilo v lasti več 
oseb, je zavezanec za plačilo oseba, ki je kot lastnik 
navedena v evidenci registriranih vozil. Pri dedovanju 
je zavezanec za plačilo zapadlih dajatev dedič, ki 
vozilo podeduje. 
Plačilu dajatve se lahko lastniki vozil izognejo 
v  primerih, če je iz evidence registriranih vozil 
razvidno, da je bilo vozilo dano v razgradnjo v skladu 
s predpisi o varstvu okolja ali znova registrirano, 
če pooblaščeni registracijski organizaciji predložijo 
policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo 
ukradeno, ali v primeru, da predložijo dokazilo, da je 
bilo vozilo registrirano v drugi državi. 
Dajatev za odjavljena vozila se sicer plačuje največ 
deset let od zadnje odjave vozila. Če lastnik vozila 
v tem času le-tega znova registrira, začne ta rok 
ponovno teči ob naslednji odjavi vozila. 
Višina dajatve znaša 25 odstotkov obstoječe letne 
dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, vendar 
ni manjša od 25 evrov. Višina dajatve je torej odvisna 
od delovne prostornine motorja (ccm) vašega vozila 
in lahko znaša od 25 do maksimalno 141,25 evra. Za 
vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski 
motor, dajatev za odjavo znaša 20 (trikolesni moped) 
oziroma 25 evrov (osebni avtomobil in tovorno 
vozilo). 

Cilj je zmanjšanje števila divjih odlagališč

Namen ukrepa je, da bodo lastniki sami poskrbeli za 
odjavljena vozila in da ta ne bodo končala na divjih 
odlagališčih v naravi ter tako dodatno onesnaževala 
in kazila okolje, so zapisali na Ministrstvu za 
infrastrukturo. 
Pooblaščeni izvajalci bodo namreč ob razgradnji 
vozila poskrbeli tudi za okolju nevarne snovi 
in materiale, ki obremenjujejo okolje. Seznam 
obratov za razstavljanje izrabljenih vozil in njihovih 
prevzemnih mest po Sloveniji najdete na spletni 
strani http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/
pageuploads/zakonodaja/imv_prevzemna_mesta.
pdf. 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki 
deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo, po 
nastanku obveznosti plačila dajatve za odjavljeno 
vozilo pošlje lastniku odjavljenega vozila plačilni 
nalog za plačilo nastale obveznosti. Lastnik mora 
plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga. 
Upravna enota Žalec v skladu z določbami Zakona o 
motornih vozilih od 1. 4. 2018 dalje pošilja obvestila 
tako novim lastnikom vozil s stalnim prebivališčem ali 
začasnim prebivališčem (ki v Sloveniji nimajo stalnega 
prebivališča) kot tudi pravnim osebam s sedežem na 
območju Upravne enote Žalec, od kdaj so v evidenci 
registriranih vozil evidentirani kot novi lastniki vozila 
(če tega niso registrirali pri spremembi ali v roku 15 
dni od spremembe lastništva vozila). 
Da se izognete slabi volji in nepotrebnim stroškom, 
vsem lastnikom odjavljenih vozil, ki so bila odjavljena 
po 1. 4. 2018, svetujemo, da pravočasno poskrbite 
za odjavljeno vozilo oziroma  uredite status svojega 
vozila. 
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 UE Žalec
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 5. 2019
9.00

PRVOMAJSKI POHOD 
NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO start izpred KZ Tabor Planinsko društvo Tabor

(031 604 429)

2. 5. 2019
NOGOMETNA TEKMA:

»STARI – MLADI«
MEMORIAL BOJANA KOŠENINE

Igrišče Razgan,
Ojstriška vas

Športno društvo  Tabor
(040 654 448)

4. 5. 2019
9.00

2. TRADICIONALNI ŠENTJURSKI 
VZPON NA KRVAVICO

start: Loke – izhodišče 
planinske poti na Krvavico 

(skozi okno)

Športno društvo Tabor 
(040 453 407)

9. 5. 2019
9.00

KROŽEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

11. 5. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

11. 5. 2019
18.00

PESEM POMLADI- OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH 

VOKALNIH SKUPIN

Dom krajanov Tabor,
dvorana

JSKD OI Žalec
(03 491 38 40)

12. 5. 2019
17.00

PESEM POMLADI- OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH 

VOKALNIH SKUPIN

Dom krajanov Tabor,
dvorana

JSKD OI Žalec
(03  491 38 40)

25. 5. 2019
20.00

SLAVNOSTNI KONCERT OB 30-LETNICI
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TABOR

Dom krajanov Tabor,
dvorana

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

28. 5. 2019
18.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica 
Tabor

MSKŽ
Občinska knjižnica Tabor

 (03 712 12 52)

Ne spreglejte

POSLOVILI SO SE
Aprila se je od nas poslovila:

Marija Strnišnik, (1936-2019), Zaplanina 12
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BREZPLAČNI NAJEM VRTA
Občina Vransko daje za nedoločen čas v brezplačni 

najem del zemljišča – vrta za pridelavo vrtnin za 
lastne potrebe v izmeri približno 100 m2. Vrt se 
nahaja na zemljišču parc. št. 25/4, k. o. Vransko.

Za več informacij pokličite občinsko upravo na tel. 
št. 703 28 00.

Občinska uprava

Napovednik dogodkov -  MAJ 2019

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

30. 4. 2019
20.00

KRESOVANJE
z Ansamblom Franca Zupana s prijatelji 

travnik pred 
AMZS Centrom varne vožnje Občinski odbor SDS Vransko

1. 5. 2019

10.30
12.00
13.00

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO SREČANJE 
NA ČRETI

delavska maša
spominska slovesnost

družabno srečanje

cerkev Matere Božje
spomenik padlim NOB

planinski dom

Občina Vransko,
Občina Nazarje,

Planinsko društvo Vransko
(03 703 28 00)

7. 5. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

9. 5. 2019
18.00 ODPRTJE SCHWENTNERJEVE HIŠE Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

10. 5. 2019
19.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU Športna dvorana Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

11.-12. 5. 2019
10.00-18.00 11. RAZSTAVA ROČNIH DEL Športna dvorana Vransko Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko

(041 760 678)

13. 5. 2019
19.00

Zaključna prireditev
SAVINJČANI BEREMO Dom II. slov. tabora Žalec Medobčinska splošna knjižnica  Žalec

(03 712 12 52)

16. 5. 2019
16.00-18.00 TEST HOJE Nogometno igrišče Vransko ZKTŠ Vransko, Nada Cilenšek

(051 668 416, 041 238 749)

16. 5. 2019
18.00

PREDSTAVITEV ZBORNIKA
VRANSKO SKOZI ČAS Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

17. 5. 2019
19.00

Premiera
VELIKAŠKA NOROST
(srednjeveška farsa)

Kulturni dom Vransko LIvRA Vransko - ZOHN teater
(070 569 604)

17. 5.-31. 12. 2019 
v času odprtosti 

knjižnice

Razstava
ČITALNICA IN ZAČETKI KNJIŽNIČARSTVA NA 

VRANSKEM
Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

18. 5. 2019
9.00

3. KULINARIČNI POHOD
»Z Guštom po poti dediščine« start pred Schwentnerjevo hišo ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

21. 5. 2019
10.00 BRALNO  DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 5. 2019
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

24. 5. 2019
18.00

Slovesnost ob jubileju
50 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA VRANSKO Športna dvorana Vransko Planinsko društvo Vransko

(031 210 298)

25. 5. 2019
10.00

VETER V LASEH – S ŠPORTOM PROTI 
ZASVOJENOSTI

igrišče pri ŠD Vransko,
igrišče v Prekopi, Športni park 

Ločica 

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

25. 5. 2019
11.00

3. MARATON SLOVENSKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN parkirišče Jager Folklorno društvo Vransko

(041 270 546)

30. 5. 2019
18.00

Odprtje razstave 
BELA KRIZANTEMA Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(031 210 298, 041 919 829)

31. 5. 2019
20.30

Vranski poletni večeri – (p)oživimo trg
Maria Keck &Tomaž Pačnik 

EX AURO - ETNO/FLAMENKO
pod kostanji ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
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