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Fotografija na naslovnici: Ivan Jerman

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela, ŠD Vransko, 
PGD Vransko, Profi kmet, d.o.o., Studio Di.Foto.Graf, Tone  
Tavčer, Luka Rojnik, Marinka Mošnik, Luka Sonc, Nataša 
Juhart

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

Naslednja številka izide 31. 1. 2020.

Prispevke zbiramo do 15. 1. 2020 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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V naši občini se ob domala vsakih obilnejših padavinah sproži kakšen zemelj-
ski plaz, ki ogroža cestno infrastrukturo. Ker so vremenske ujme v zadnjih le-
tih vedno bolj pogoste, predstavlja sanacija za občinski proračun precejšen 
zalogaj. Ob pomoči iz državnih programov odprave posledic naravnih nesreč 
se trudimo aktivirane plazove po vrstnem redu prioritet čim hitreje sanirati. 

V mesecu novembru je bil na cesti št. 093141 Tršca-Vivoda tako saniran že tretji 
zemeljski plaz na območju občine v letošnjem letu. Dela, ki so obsegala izdela-
vo podporne kamnite zložbe v dolžini 36 metrov, ureditev odvodnjavanja 
pronicajočih in površinskih vod ter sanacijo makadamskega vozišča, je izve-
del najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javnega naročila Nizke gradnje 
Kladnik, Anton Kladnik, s. p., iz Prevorij. Skupaj s projektno tehnično doku-
mentacijo in gradbenim nadzorom znaša vrednost sanacije približno 81.000 
evrov.

Občinska uprava

SANIRAN ŽE TRETJI ZEMELJSKI PLAZ V LETOŠNJEM LETU

V torek, 10. 12. 2019, s pričetkom ob 20. uri, je v novi sejni 
sobi Občine Vransko potekala 8. redna seja Občinskega 
sveta Občine Vransko.

Na zadnji redni seji v letošnjem letu je občinski svet 
obravnaval in odločil o naslednjih zadevah:

• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 7. redne seje z dne 
22. 10. 2019;

• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov 
Sonje Cencelj, Jožeta Matka, Brede Čvan, Nataše Ju-
hart, Danila Štanteta, Adrijane Ferme, Rafaela Nova-
ka in Petra Reberška;

• sprejel  proračun Občine Vransko za leto 2020;

• sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, 
Občine Vransko in Občine Žalec«;

• sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec;

• sprejel Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec;

• sprejel Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča 
za območje Občine Vransko za leto 2020;

• sprejel Sklep o vrednosti točke za določitev višine na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča za območ-
je  Občine Vransko za leto 2020;

• sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za no-
vorojence v občini Vransko za leto 2020;

• podal soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, 
finančnega in kadrovskega načrta Zdravstvenega 
doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec.

Občinska uprava

SPREJET PRORAČUN OBČINE VRANSKO ZA LETO 2020
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Zadnji november 
v četrtku smo v 
Schwentner jev i 
hiši na Vranskem 
prisluhnili zelišča-
rici Faniki Burjan. 
Predavanje, v ka-
terem je gospa 
na kratko pred-
stavila svojo pot v 
zeliščarstvo, nato 
pa predajala boga-
to znanje o zdra-
vilnih rastlinah in 
zeliščih, je poteka-
lo v obliki čajanke, 
saj je s sabo prines-
la zelo dober 
domači čaj prav za 
vse udeležence. 
Dodali smo še 

domače piškote, tako da je bila čajanka res okusna, ne 
samo poučna.
Fanika Burjan ob izgubi službe ni dolgo obupovala, 
čeprav je bil to na začetku šok. Hitro si je »zaposlitev« 

našla v konjičku, za katerega ji je prej zmanjkovalo časa. 
Vpisala se je tudi v zeliščarsko društvo, svoje znanje pa 
še dodatno izpopolnjevala pri patrih zeliščarjih v Olimju 
in na različnih izobraževanjih po Sloveniji. 
Vsem, ki ste predavanje zamudili, lahko posredujemo 
samo en zeliščaričin nasvet – vedno si skuhajte svež čaj 
in ne pijte čaja, ki ste ga skuhali zjutraj, skozi ves dan. 
Nepravilno pripravljen in postan čaj bolj škoduje, kot 
zdravi. 

Tanja Goropevšek

ČAJANKA S FANIKO BURJAN
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Podjetje Profi Kmet je po 16 letih delovanja preneslo svo-
je poslovanje na novo lokacijo, naslov Čeplje 12b, pošta 
Vransko. Lokacija je ob izvozu z avtoceste Ljubljana–Celje 
(izvoz Vransko), ob znani restavraciji Grof.

Na 3.600 kvadrat-
nih metrih površine 
je zgrajen moderen 
skladiščno-poslovni 
objekt v velikosti 750 
kvadratnih metrov. 
Dodatno je postav-
ljen še  razstavni 
šotor v velikosti 330 
kvadratnih metrov, 
namenjen za raz-
stavne eksponate, 
šolanje in manjše 
demonstracije. Za 
lažje razkladanje pa 
imamo postavljeno 
nakladalno rampo.
Odprtje novih servis-
no-prodajnih pros-
torov podjetij Profi 
Kmet, d. o. o., in Profi 
Team, d. o. o.,  je bilo 
v soboto, 7. 12. 2019, 
ob 10. uri. Predstavi-
li so BMF gozdarske 
prikolice. Te so se 

izkazale kot stroji, ki omogočajo ekonomiko pri spravilu 
lesa iz gozda, obenem pa varujejo zdravje gozdarjev in 
drugih uporabnikov. Predstavili so optimalno uporabo 
čelnih nakladalcev Stoll, prodajni program in način izbire 
tipa čelnega nakladalca, ponudbo senene linije, kjer so 
bili predstavljeni kosilniki, obračalniki, zgrabljalniki, krmil-
no-mešalne prikolice in plugi ter del ostalih strojev talne-
ga programa multinacionalke Kongskilde - CNH. Govorili 
so o stroških pri nakupu strojev in stroških servisiranja, 
optimalnih postopkih pri spravilu krme v prihodnosti in 
podpori pri investicijah danes in v prihodnosti. 

Podjetje Profi Kmet, d. o. o., se je za izgradnjo odločilo 
zaradi zahtev proizvajalcev strojev in novih trendov, ki jih 
želijo kupci. S tem zagotavljajo še kvalitetnejšo ponudbo 
servisnih uslug, rezervnih delov in šolanja uporabnikov. 
Podjetje Profi kmet ima to srečo, da s svojimi dobavitelji 
dela vedno direktno, torej ima neposreden vpliv na proiz-
vajalce strojev in se pripombe uporabnikov vedno pre-
nesejo do razvojnikov in naprej v spremembe strojev. Za 
to so nam hvaležni tako dobavitelji kot kupci.

JF – Kongskilde del skupine CNH in podjetje Profi Kmet 
v Sloveniji
Skandinavska multinacionalka Kongskilde je postala del 
skupine CNH, ki je drugi največji proizvajalec traktorjev 
in kmetijskih strojev na svetu. S priključitvijo postajajo 
ponudnik vseh strojev, tudi senene linije, in imajo največ-
jo proizvodno kapaciteto s 65.000 zaposlenimi in največ-
jo prodajno mrežo na svetu. To omogoča stabilnost na 
trgu, zanesljivost  končnih kupcev, kmetov in jasen raz-
voj sodobnih tehnologij za kmetije. Slovenski kmet ima 
preko zastopnika podjetja Profi Kmet, d. o. o.,  širši izbor 
kvalitetnih izdelkov, ki so preizkušeni in testirani v svetu. 
Prevzemi posameznih podjetij, ki so samostojni na trgu, 
se nadaljujejo, saj se pri teh prevzemih zapirajo določene 
prodajne poti. 
Svetovno kmetijstvo je stabilno, vendar je še vedno pri-
sotno zniževanje stroškov pridelave in s tem trend na-
kupa preizkušenih in cenovno ustreznih strojev. Predragi 
stroji za enaka opravila lahko pripeljejo do propada kmetije.
Prav stroji senenega programa Kongskilde ustrezajo 
omenjenim smernicam. Vsi zgrabljalniki, obračalniki, 
kosilniki in krmilno-mešalne prikolice so preizkušeni na 
trgu, slovijo po učinkovitem delu, so lahki in enostavni ter 
imajo optimalno ceno, ki je bila izpogajana z dobavitelji.
V družini zgrabljalnikov  ločimo tipe, ki so primerni za 
srednje velike kmetije, in tipe zgrabljalnikov, ki so pri-
merni za velike kmetije in ponudnike uslug.
Prodajalci podjetja Profi kmet postanejo vaši svetovalci. 
Pri odločitvah je poleg velikosti kmetije in konfiguracije 
bistvenega pomena tudi traktor. Pametna odločitev je 
povezana predvsem z ekonomiko na vaši kmetiji in stroš-
ki, kot so amortizacija ter rezervni deli. 
V tednu odprtja smo izdelali posebno ponudbo za enoro-
torski zgrabljalnik R-365 DS. Zgrabljalnik slovi v Sloveni-
ji po enostavnosti, idealnem prilagajanju terenu zaradi 
Z-postavitve koles (najbližje vzmetnemu prstu), najnižji 
teži v svojem razredu in ugodni ceni, ki znaša v kombinaci-
ji s tandemom, kardanom, blažilcem in prednjim kolesom 
4.950 evrov z DDV. Res neverjetna cena na trgu.
Enorotorski zgrabljalnik R 365 DS ima delovno širino 3,60 
m, transportno širino 1,60 m in za delo potrebuje 25 KM 
moči. Ima 10 rok in na vsaki 4 vzmetne prste. Skupna teža 
je 405 kg. Nakup zgrabljalnika R 365 DS priporočamo 

ODPRTJE NOVIH SERVISNO-PRODAJNIH PROSTOROV PODJETJA PROFI KMET, D. O. O.

ZGODILO SE JE ...
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kmetom za zgrabljanje površin do 40 ha, moči traktorja 
do 80 KM ali manj ter za terene, ki so valoviti – razgibani, 
saj oprema za hribovit teren deluje brezhibno. Vsem več-
jim in bolj zahtevnim kmetom pa ponudimo verzijo R+ ali 
dvo- ali večrotorske zgrabljalnike večjih dimenzij.
Več informacij lahko dobite pri Profi kmet prodajalcih in 
uporabnikih zgrabljalnika R 365 DS, Jožetu Črešnarju iz 
Loč, Janku Hovniku s Koroške ali Jerneju Čibavšku iz Gro-
suplja. 
Na koncu pa vse obstoječe in nove uporabnike strojev 
BMF, Stoll in Kongskilde vabimo na dneve odprtih vrat, 
kjer bo poleg tehničnih in komercialnih dogodkov tudi 
nekaj veselih druženj in zabave. Predvsem pa si želimo 
izmenjave dobrih praks in predstavitev pogledov tako 
predstavnikov partnerjev kot kompetentnih slovenskih 
strokovnjakov.

Žiga Voh, direktor Profi Kmet, d. o. o. 

Junij 2019 – strokovna ekskurzija zaposlenih Našega 
doma. Zunaj vroče, na avtobusu še bolj, saj je zatajila 
klima. Po nekaj kilometrih vožnje in uvodnem nagovo-
ru naše direktorice pa nam nekaterim postane še pose-
bej toplo. Ga. direktorica z boni za masažo nagradi šest 
zaposlenih našega zavoda, ki v zadnjih petih letih zaradi 
bolniške nismo izrabili niti dneva odsotnosti z dela.
Veseli nagrade, še bolj pa spoznanja, da smo pri delodajal-
cu opaženi, razmišljamo, kako nam to uspeva. Zaposleni 
na področju nege in oskrbe smo na svojih delovnih mestih 
neprestano izpostavljeni fizičnim in psihičnim naporom. 
Naše zdravje je v veliki meri pogojeno z individualnim pris-
topom do krepitve in ohranjanja svojega zdravja. Zdra-
va prehrana, redna fizična aktivnost in skrb za psihično 
stabilnost so pogoj, da zmoremo obremenitve, ki jih od 
nas zahtevajo naša delovna področja. Za dosego vsega 
naštetega pa mora v veliki meri doprinesti tudi naše de-
lovno okolje. V Zavodu sv. Rafaela se tega zavedamo in 
v letnih planih dela redno načrtujemo tudi aktivnosti na 
tem področju. Dolžnost delodajalca je svojim zaposlenim 
zagotoviti zdravju varno delovno okolje.
Analiza petih nagrajenih sodelavcev: vsi starejši nad 50 
let, povprečna starost 58 let, vsi v dobri fizični kondiciji 
in izpostavljeni fizičnemu delu tako doma kot v službi, vsi 
starši odraslih otrok, vsi nekadilci, predani delodajalcu in 
odgovorni do sodelavcev.
Kaj pa jaz? V skrbi za svoje zdravje nisem najbolj vest-
na. Zanašam se na »dobre gene« ali pa imam preprosto 
»srečo«. Moj zdravstveni karton je do sedaj le malo po-
pisan. Zdravje mi zaenkrat dobro služi. Ob pisanju članka 
pa se me loteva glavobol. Takšno delo mi ne odgovarja, a 
moja dolžnost je, da ga opravim. Odložim pisalo, obujem 
copate, v roke vzamem obe palici za nordijsko hojo (mi-
mogrede – zaposlenim jih je priskrbel delodajalec po us-
pešno opravljenem tečaju nordijske hoje) in naredim »en 
krog«. Glavobol popusti – poteza delodajalca s tečajem 

nordijske hoje in nabavo palic je dosegla svoj namen.
Masaža? Kdaj sem bila nazadnje na masaži? Še nikoli! Ču-
tim kdaj bolečine v križu? Občasno! Sem sama kaj storila, 
da bi to preprečila? Je delodajalec tisti, ki me opozarja, da 
je potrebno storiti tudi kaj za svoje zdravje?
V manjših kolektivih predvsem krajše bolniške odsotno-
sti predstavljajo problem vsem zaposlenim. Izpad je po-
trebno nadomestiti s tistimi, ki so na obveznih prekinitvah 
dela ali letnih dopustih, kar posledično lahko privede do 
izgorevanja zaposlenih in novih zdravstvenih težav.
Tudi v slovenskem prostoru smo se pričeli soočati s pro-
blematiko pomanjkanja delovne sile. V prihodnosti se 
nam prav gotovo obeta pokojninska reforma in dvig sta-
rostnega pogoja upokojevanja. Ena izmed ponujajočih se 
rešitev  problema zaposlovanja je tudi t. i. dvojni status. 
Nezaupanje delodajalcev do zaposlovanja starejših lah-
ko negira izkušnja našega zavoda, kajti mi smo starejši in 
bomo tudi v bodoče dragocena delovna sila.  

Stanka Žičkar, vodja ZNO v Zavodu sv. Rafaela
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Sošolci, ki smo v letu 1969 zaključili osemletko na takrat-
ni Osnovni šoli Vransko, smo bili pisana druščina z vseh 
vetrov:  z Vranskega, Tabora,  Gomilskega, Šentgotarda, 
Motnika in Špitaliča. 

Okroglo obletnico smo zaznamovali že junija z izletom 
v Prlekijo; ker pa smo ugotovili, da nam druženje veliko 
pomeni, smo se v začetku decembra ponovno dobili. 
Tokrat na Vranskem. 

Z vodnico Tanjo Goropevšek smo si ogledali zanimivo 
muzejsko zbirko v rojstni hiši knjigarnarja, založnika in 
mecena Lavoslava Schwentnerja, ki je prijateljeval z Iva-
nom Cankarjem in izdajal njegove knjige in knjige drugih 
pesnikov in pisateljev slovenske moderne. V času naše-
ga šolanja se o njem ni govorilo, zato je bila pripoved 
vodnice še toliko bolj zanimiva. 

Po petdesetih letih smo prvič obiskali »našo« šolo. Prijaz-
no nas je sprejela ravnateljica Majda Pikl, ki nas je pope-
ljala po šoli, nam povedala, kako se je šola v pol stoletja 
spremenila, povečala, kar dvakrat vmes spremenila ime. 

Prav vznemirljivo je bilo znova sesti v šolske klopi in v 
»naših« razredih obujati spomine na skupne dni: v razre-
dih so bila lesena tla, zelena tabla, velik kateder, zadaj 
pa obešalniki za oblačila. Lesene klopi so imele pod 
pisalno ploščo predal za šolske potrebščine – tam se je 
včasih znašla tudi kakšna klobasa, ki je v koščkih krožila 
po razredu. Ob steni je stala velika peč na drva. Drva so 
učenci nanosili pred poukom; med poukom pa je učenec, 
ki je bil najbližje peči, skrbel za ogenj. 

Vozači iz Motnika in Špitaliča smo bili zjutraj v šoli že 
pred sedmo uro in smo imeli eno uro časa za prepisova-
nje nalog, za skrivanje po temnih razredih, za nogomet 
na igrišču …  Nekateri so bili do pouka zaradi predšol-
skih dejavnosti že čisto prepoteni.

Živijo tudi spomini na naše učitelje. Slavica Plavčak in  Adi 
Zore sta bila naša razrednika. Poučeva-
li so nas tudi: Milica Pečovnik, Julka 
Golob, Tilka Raner, Matilda Zupanc, 
Zdenko Puncer, Mirko Gorišek, Lilijana 
Lukman, Janko Križnik, Slavko Skubic, 
učiteljica Vika in drugi. Veliko so nas 
naučili in šele zdaj vemo, kako lepa so 
bila ta naša skupna leta. 

Takrat ni bilo telefonov in računal-
nikov. Učna snov se je pisala na tablo 
in v zvezke, učili smo se iz učbenikov, 
delovnih zvezkov takrat še ni bilo. Pisa-
li smo z nalivnim peresom, kemičnih 
svinčnikov nismo smeli uporabljati. Pa 
ni bilo slabo. Ob pisanju in prepisova-
nju smo si urili spomin, pa tudi pisavo 
smo imeli veliko lepšo, kot jo imajo 
učenci sedaj. 

Tako je bilo pred več kot pol stoletja. Šola je danes večja, 
bolj moderna, pouk drugače poteka. Toda – takrat je bil 
naš čas in mi smo se tudi v takratni šoli dobro počuti-
li. Mnogi med nami so tudi kasneje uspešno nadaljeva-
li šolanje, si ustvarili kariero. Ugotavljamo pa, da smo 
se pravzaprav kar vsi in vsak po svoje v življenju dobro 
znašli. 

Od sošolcev je zagotovo najbolj znan duhovnik Izidor 
Pečovnik – Dori; imamo pa tudi matičarko, pogrebnico, 
javnega tožilca, učiteljico, muzikanta, kmete, uspešne 
podjetnike, pa tudi falirane študente, ki so se v življen-
ju bolj ali manj dobro znašli. Skratka: za krste, poroke, 
pogrebe, jubileje – za vse lahko poskrbimo sami! 

Ob obisku šole smo bili vznemirjeni, veseli, razigrani in 
ob obujanju spominov smo kar pozabili, da nas ravnate-
ljica čaka, da bi nam še kaj povedala. Bilo je nepozab-
no doživetje! Res smo ji hvaležni, da nas je sprejela. Ob 
odhodu je vsakemu podarila zbornik Knjižnica – srce 
šole. 

Od šole do gostišča Slovan se je večina sprehodila peš. 
Ob tem smo se spomnili takratnih trgovin pri Schwent-
nerju in Osetu (spadali sta pod Savinjski magazin) in tr-
govine s čevlji Borovo, trafike, čevljarja Virjenta, policij-
ske postaje …  Na Vranskem je bil tudi sladoledar, ki je 
imel odličen turški med. Takrat smo peli: »Sladoled, turš-
ki med, kdor ga kupi, se zastrupi, kdor pa ne, pa umre!« V 
pekarni pri Štancarju smo otroci, vajeni le domačega čr-
nega kruha, velikokrat zapravili zadnje dinarje za sveže 
žemlje ali pa rožičevo potičko. To so bila najlepša leta 
naše mladosti!

Pri Slovanu smo sedli k poznemu kosilu, zapeli ob zvokih 
harmonike sošolca Francija Blatnika in si obljubili, da se 
naslednje leto spet dobimo.

 Marinka Mošnik

PO POL STOLETJA SPET V "NAŠEM" RAZREDU
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Uprava RS za zaščito in reševanje je v letošnjem letu iz 
sredstev sklada za protipoplavno varnost Frisco in Ko-
hezije na novo postavila oziroma prevzela več elektron-
skih siren za javno alarmiranje, ki so daljinsko krmiljene 
iz Regijskega centra za obveščanje Celje (ReCO). V prak-
si namestitev te sirene pomeni, da se alarm lahko proži  
tako iz domače lokacije, v našem primeru iz gasilskega 
doma na Vranskem, in tudi neposredno iz ReCO. 

Konec meseca novembra smo opisano sireno pridobili 
tudi v PGD Vransko. Daljinsko krmiljenje in hitro proženje 
iz ReCO Celje predstavlja za občino Vransko predvsem za-
gotavljanje boljše požarne in poplavne varnosti.

Na ta način se bo, enako kot doslej, vsako prvo soboto 
v mesecu ob 12. uri opravil preizkus delovanja. Avtoma-
tizem bo tako zamenjal nadvse skrbno delo našega člana 
Vojka Karničnika, ki se mu za vestnost, čas in skrb iskreno 
zahvaljujemo. 

Želimo si, da bo nova pridobitev dolgo opravljala svojo 
nalogo, hkrati pa, da bi jo slišali le ob prvih sobotah.

PGD Vransko 

NA VRANSKEM NOVA GASILSKA SIRENA

Glasbena šola Risto Savin Žalec je v četrtek, 28. novem-
bra, v Domu II. slovenskega tabora priredila tradicionalni, 
že deveti po vrsti, dobrodelni koncert v korist šolskega 
sklada glasbene šole. Dvorana je bila zasedena do zadnje-
ga kotička, saj so vstopnice za koncert pošle že tri tedne 
pred predstavo. Za šolski sklad  so zbrali dva tisoč evrov. 

Na koncertu je sodelovalo več kot tristo otrok v različnih 
glasbenih zasedbah. Predstavili so se naslednji orkestri: 
godalni, simfonični, pihalni, kitarski, harmonikarski, citrar-
ski, zbor, orkester citer in kitar, komorna zasedba tolkal 
in učenci plesne pripravnice. Koncert je bil dolg skoraj 
dve uri, čas pa je po besedah obiskovalcev izjemno hitro 
minil, saj je bilo dogajanje na odru izjemno pestro in za-
nimivo. Zbrane je pozdravil tudi ravnatelj šole mag. Go-
razd Kozmus, ki je poudaril odličnost kolektiva, učencev 
in vseh sodelujočih ter se zahvalil vsem, ki so kakor koli 
pomagali pri izvedbi koncerta.

T. Tavčer

KONCERT ZA ŠOLSKI SKLAD GŠ RISTO SAVIN ŽALEC
 NASTOPILO 300 OTROK V RAZLIČNIH GLASBENIH ZASEDBAH 

V preboldskem hotelu je minuli petek, 22. novembra, 
potekalo tradicionalno srečanje družin, ki so v času osa-
mosvajanja Slovenije skrivoma hranile orožje Teritorialne 
obrambe, ki ga je hotela v svoja skladišča odpeljati ju-
goslovanska armada. V zahvalo za to dejanje in hrabrost 
so bila  tem družinam ob desetletnici podeljena  posebna 
priznanja  Zveze veteranov vojne za Slovenijo »Slovenska 
družina«. Ob 15- in 20-letnici  pa so bile na njihove domači-
je nameščena tudi spominska obeležja. 
Od podelitve priznanj Slovenska družina poteka tudi 
srečanje teh družin, ki ga organizira Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske, že deset 
let  pa sodeluje tudi veteransko policijsko društvo Sever 

– odbor  Žalec z družinami, ki so  hranile orožje takratne 
Ljudske milice. 
Na tokratnem srečanju v Preboldu se je zbrala večina 
družin oziroma njihovih predstavnikov, saj nekaterih 
članov družine, ki so sodelovali pri tem hrabrem dejan-
ju, ni več med živimi.  Srečanja se je poleg veteranskih 
družin in vodstva obeh veteranskih organizacij udeleži-
lo tudi več gostov. Med njimi tudi predstavniki spodnje-
savinjskih občin, in sicer župan Franc Sušnik (Vransko), 
podžupan Miloš Frankovič (Polzela), podžupan Marjan 
Vodeb (Žalec) in kot gostitelj župan Vinko Debelak, ki je  
uvodoma izrekel vsem dobrodošlico in izrazil svoje misli 
in pomen o takratnem hrabrem dejanju.  Srečanja se je 

VETERANSKE DRUŽINE TOKRAT V PREBOLDU    
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udeležil tudi  komandir takratne policijske postaje – milice 
v Žalcu Stane  Veniger, ki je skupaj  z Adijem  Vidmajerjem  
in ostalimi člani  vodstva Teritorialne obrambe in milice 
med drugim tudi izpeljal akcijo hrambe orožja na tajne 
lokacije. Na kratko sta obudila spomine. V imenu vete-
ranskih družin  je spregovoril še  Drago Lobnikar in se za-
hvalil za  organizacijo vsakoletnega srečanja v eni od 
občin. 
Za prijetno in lepo slovesnost ob 29-letnici neoddaje orož-
ja JLA in osamosvojitvenih procesov  so ta večer poskrbele 
učiteljice in  učenci osnovne šole Prebold,  scenarij pa je 
pripravila Vesna Kumer, ki je prireditev  vodila.
Po uradnem delu se je srečanje nadaljevalo s prijetnim 
druženjem in obujanjem spominov. Klavdija Kač iz Občine 
Prebold pa je poskrbela, da so vsi prisotni  domov šli s knji-
go, ponatisom romana Moloh, preboldskega  pisatelja 
Janka Kača, in biltenom, ki so ga veterani (OZVV Spodnje 
Savinjske doline) izdali ob  20-letnici  svoje organizacije. 

T. T. 

V torek, 19. novembra 2019, se je našemu vabilu na jesen-
sko pravljično uro odzvalo veliko malih radovednih ušes, 
ki so prisluhnila pravljici o veveričku Storžku in njego-
vem prijatelju Zobku, v izvedbi prepričljive pripovedoval-
ke Brine Krašovec. Storžek se je veselil vsakokratnega 
druženja s prijateljem Zobkom, a kaj, ko tudi med prijatelji 
rado pride do prepira. A dobra palačinka, namazana z naj-
boljšo lešnikovo kremo, pomaga pomiriti še takšno jezo. 

 Valerija Jerman

VEVERIČKA STORŽEK IN ZOBKO STA NAS POVABILA V SVOJ DOMEK

V četrtek, 21. 11. 
2019, ob 20.00 se 
je v Športni dvora-
ni Vransko odvil 
osmi dobrodel-
ni koncert Žarek 
upanja. Organiziral 
ga je Rotary club 
Žalec v sodelovan-
ju z Občino Vran-
sko in Osnovno šolo 
Vransko-Tabor. 

Športna dvorana na Vranskem je bila ponovno polna 
pozitivne energije, dobrih ljudi  in lepih melodij. Naša 
srca so s svojo glasbo in dobrimi mislimi ogreli Orkester 
slovenske policije, Modrijani, Dejan Vunjak, Saša Leš-
njek, Alex Volasko, Sergije Lugovski, Il Divji, Mjav, 
Franjo in Marina, Maja Oderlap, ki je tudi povezovala 
program, ter pevska zbora Osnovne šole Petrovče in 
Osnovne šole Vransko-Tabor.  S svojima nastopoma pa 
sta nas počastili tudi legendi slovenske glasbe Janez 

Lotrič in Elda Viler. Ko smo ju pospremili z odra, smo 
bili na nogah, razmišljali smo o njunih besedah, da z 
nesebično  pomočjo prižgemo luč v svojem srcu, ka-
mor se potem lahko naseli lastovka in nas naredi za še 
boljše ljudi. 

Izkupiček je bil tudi letos razdeljen med dve šoli. Os-
novni šoli Vransko-Tabor je Rotary club Žalec namenil 
7.850 evrov. Denar je namenjen skladu šole in vrt-
ca Žarek upanja, ki skrbi za to, da se lahko prav vsak 
učenec udeleži plačljivih standardnih in nadstandard-
nih dejavnosti.

Iskreno se zahvaljujemo Rotary clubu Žalec za odprte 
roke in odprto srce, prav tako gostiteljici Občini Vran-
sko, hvala vsem nastopajočim, ki so se odpovedali svo-
jim honorarjem. Hvala vsem obiskovalcem koncerta, ki 
so z nakupom kart prispevali svoje žarke upanja.

Vsem želimo lepe praznike in srečno novo leto.

Otroci in kolektiv Osnovne šole Vransko-Tabor 
z ravnateljico Majdo Pikl

ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH Z LASTOVKO V SRCU
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Rotary klub Žalec je v sodelovanju z OŠ Vransko-Tabor in 
Občino Vransko v polni Športni dvorani Vransko  pripravil 
tradicionalni, po vrsti štirinajsti dobrodelni koncert pod 
naslovom Žarek upanja za otroški nasmeh, na katerem so 
zbirali sredstva za otroke OŠ Vransko-Tabor in OŠ Petrov-
če.   

Zbrane sta uvodoma pozdravila predsednik žalskega Ro-
tary kluba Darjo Pungartnik in vranski župan Franc Sušnik, 
nato pa so v dvournem koncertu nastopili: Orkester slo-
venske policije, Modrijani, Il Divji, Elda Viler, Janez Lotrič, 
Alex Volasko, Saša Lešnjek, Marina in Franjo Oset, Dejan 
Vunjak, Sergije Lugovski, skupina Mjav, pevska zbora OŠ 
Vransko-Tabor in  OŠ Petrovče ter Maja Oderlap, ki je kon-
cert tudi povezovala.

Ob koncu je predsednik Rotary kluba Žalec Darjo Pungart-
nik podelil simbolična čeka ravnateljici OŠ Vransko-Tabor 
Majdi Pikl v znesku 7.850 evrov in ravnateljici OŠ Petrovče 
Ireni Kolar v znesku 3.350 evrov ter se zahvalil vsem, ki 
so kakor koli pomagali, da je koncert tako dobro uspel. 
Ob prejemu se je za obe donaciji zahvalila ravnateljica 
OŠ Vransko-Tabor Majda Pikl ter poudarila, da bodo de-
nar uporabili v Skladu Žarek upanja, na OŠ Petrovče pa 
za otroke iz družin v socialni stiski. Župan Občine Vran-
sko Franc Sušnik je v zahvalo za dolgoletno sodelovanje 
orkestru policije, Modrijanom in predsedniku Rotary klu-
ba Žalec Darju Pungartniku podelil monografijo Vransko 
skozi čas.

T. T.

ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH, ZBRALI 11.200 EVROV
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Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si in 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 

ABONMA

2019/2020

sobota, 11. januar 2020, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti

OTROŠKI ABONMA

KD Podkum, Osnovnošolska dramska skupina Prifrigančki

sobota, 18. januar 2020, ob 19.30

Jakob Alešovec
PODLAGA ZAKONSKE SREČE

veseloigra v enem dejanju

GLEDALIŠKI ABONMA

KUD Drava Maribor

MUŠNICA IŠČE PIKE

ZKTŠ VRANSKO NAPOVEDUJE … 
• Koncert narodno-zabavne glasbe, 6. 3. 2020
• komedija SLOVENEC IN POL, 27. 3. 2020
• avtobiografska komedija KRIZA SREDNJIH LET - Ranko Babić, 17. 4. 2020
• koncert PRIFARSKI MUZIKANTI z gosti, 8. 5. 2020

Smučanje v Avstriji 2020
Datum Kraj Cena 

odrasli
Cena 

seniorji 
(1953 in starejši)

Cena 
mladina 
(2001-2004)

Cena
otroci 

(2005-2013)

11. 1. 2020 NASSFELD/MOKRINE 50,00 50,00 50,00 35,00

8. 2. 2020 KATSCHBERG 55,00 55,00 55,00 37,00

1. 3. 2020 TURRACHER 
HÖHE

55,00 55,00 55,00 37,00

Cene so v EUR.
Minimalno število potnikov: 40

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

• torek, 7. in 21. januar 2020, ob 10. uri v Našem domu: BRALNO DRUŽENJE s stanovalci doma
• torek, 7. januar 2020, ob 18. uri: ZAKAJ JE ZDRAVJE POSTALO TRGOVINA? predavanje dr. Katarine 

Vidner Ferkov v sodelovanju z DUTŽ Vransko
• torek, 21. januarja 2020, ob 18. uri: PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• Diez, O.: Naša užitna drevesa in grmi
• Nemeth, V. C.: V zagovor svojeglavih
• Frey, H.: Brez sladkorja
• Csikszentmihaly, M.: Zanos
• Rooney, S.: Normalni ljudje
• Rambaud, Z.: Tasty: sladice
• Okedion, B.: Pogumno v svobodo
• Kuhar, M.: Iskreno o vzgoji in najstnikih
• William, A.: Zdravljenje ščitnice
• Apih, J.: Rdečega mlina blues
  

MLADINA
• Bardugo, L.: Vranja šesterica
• Vicary, T.: The Everest story
• Shipton, P.: At the zoo
• Stevenson, R.L.: Dr Jekyll and Mr Hyde
• Ružička, O.: Atlas človeškega telesa
• Leysen, A.: Hrestač
• Hanačkova, P.: Gozdovi sveta
• Buchwald, S.: Viktor in skrivnostna očala
• Osredkar, G.: 12 korakov
• Kunkel, D.: Mali Skupaj
• MacDonald, A.: Umazani Berti, 7 delov
• Wood, A.: Svet narave
• Doria, Ž. V.: Mala knjiga o kitih

BOŽIČNO–NOVOLETNA 
USTVARJALNICA

V torek, 10. decembra 2019, nas je v knjižnici 
popolnoma prevzelo božično razpoloženje, saj smo  
s pravljico o božičnem drevescu in s prazničnim 
ustvarjanjem prebudili praznično razpoloženje 
v srcih naših najmlajših. Močna želja, upanje, 
potrpežljivost … rodijo čudeže. Božično drevesce 
ga je … čeprav je bilo majhno, nebogljeno, obupano.  
Božični duh veje vsepovsod,  le verjeti  je treba.

Tiho pada mrak, v dalji se zgublja korak
in pušča sledi preteklih dni.

V srcih se želja rodi po miru, ljubezni, dobroti
za vse ljudi.

(Srečko Kosovel)

Vse dobro 
vam želi 
kolektiv 

Medobčinske 
splošne 

knj ižnice 
Žalec.
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 20. december 2019          Številka 91/2019 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2020 

2. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2020 

3. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2020 

4. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2020 

ZAPISNIKI 
 
5.  ZAPISNIK 7. redne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 
53/10 in Občinski informator - Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16) je Občinski svet Občine 
Vransko na 8. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel 

 
O D L O K  

o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2020 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov Proračun 2020  

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

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

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

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

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 

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

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

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 

           2.925.057 
2.429.756 

  
2.188.124 
 1.919.092 

              205.282 
     62.750 

  1.000 
 

241.632 
163.432 

 
3.200 
4.500 

500 
 

70.000 
 

12.000 
12.000 

   
   

483.301   
             406.814   

   
76.487 

   
   

2.838.705 
           1.067.370   
              207.898   

33.510 
   

775.476 
16.700 

               33.786   
 

           1.045.995 
10.000 
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411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

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

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

553.417 
 

93.388 
 

389.190 
 

657.906 
657.906 

 
 

67.433 
42.185 

 
25.248 

 
86.353 
86.353 

 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2020  
v EUR 

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

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

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

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

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

0 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2020  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
- ali 0 ali + 

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

             206.904 
             206.904  
             206.904  

   
 315.194   

             315.194 
             315.194 

 
- 21.937 

              
   
 

- 108.290 
                 

 
- 86.353 

 

 

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

   
   

  38.906 
 
   
 

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

 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun  se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in tega odloka. 
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti ta 
tekoče leto usklajen z veljavnimi proračunom. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.  
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Vransko. Župan je odredbodajalec. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji 
prihodki: 
 
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ), ki se uporabijo za nakup 
opreme za zagotavljanje požarne varnosti; 
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje; 
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje 
investicije-Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO) 
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo  
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s 
področnimi predpisi. 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki 
zahteva  sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v  višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov  uporabnika in proračun. 
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, 
se namensko prenesejo v proračun tekočega leta. 
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5. člen 
(proračunski uporabniki) 

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

6. člen  
 (dodeljevanje sredstev in način porabe) 

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

 
7. člen 

(obveznosti uporabnikov sredstev) 
 

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

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika, župan.  
 

Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah 
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva 
proračuna na posameznem področju oziroma pri 
neposrednem uporabniku s sklepom: 
 

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

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

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in 
realizacija. 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji. 
 

9. člen 
 (pooblastila župana) 

 
Župan je pooblaščen, da: 

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

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

- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče 
potrebe; 

- odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje 
javne porabe, vendar ne več kot do 5% zadnjega 
sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do 
konca proračunskega leta; 

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

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

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

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

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

 
10.  člen 

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

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

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

12. člen  
(splošna proračunska rezervacija) 

 
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje 
posebej.  
 
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med  
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali 
jih ni bilo mogoče načrtovati. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2020 
znašajo 5.000 EUR. 
 
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in 
o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim 
računom. 

13. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2020  
oblikuje v višini 28.786,38 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28.786,38 EUR 
župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet. 
 
Proračunski rezervni  sklad v letu 2020 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 268.500,00 EUR. 
 
 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 
14. člen 

 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga  
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.  
 

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

 
15. člen 

(načrtovanje likvidnosti proračuna) 
 
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje 
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z 
napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje 
proračuna). 
 
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih 
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih 
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za 
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga. 
 
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za 
nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z 
likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ 
občine. 
 
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v 
sprejem županu. 
 
 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA 

 
16. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko 
likvidnostni zadolži do višine 150.000 EUR. 
 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij v letu 2020 ne bo dajala poroštev. 
 

17. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter 
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi 
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne 
osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, 
se v letu 2020 ne smejo zadolževati.  
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

18. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

19. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok o proračunu in splošni del proračuna – zajet v 
odloku o proračunu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v 
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se 
objavita na spletnih straneh Občine Vransko, 
www.vransko.si. 
 
Številka: 410/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 12. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

2. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2020 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
30/18), 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013 
in 35/2013) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 8. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel 

S K L E P  
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča  
za območje občine Vransko za leto 2020  

 

1. 

Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske 
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za 
stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je 
enaka kot v letu 2019 in znaša na območju občine Vransko 
853,60 EUR/m². 

2. 

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od 
povprečne gradbene cene za m² stanovanjske površine. 

3. 

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno 
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom 
valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v 
ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja 
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo 
in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 

 

4. 

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

Številka: 4260/2019/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 12. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2020 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
30/18), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 70/2017) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 8. redni seji dne 10. 12. 
2019 sprejel  

S K L E P  
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Vransko za leto 2020  

1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2020 
je enaka kot v letu 2019 in znaša 0,005307 EUR/m2. 

2. 

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 
2020. 

3. 

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

Številka: 4261/2019/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 12. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
4. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2020 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. in 16. člena 
statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10  in Uradne 
objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) in 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini 
Vransko  (Uradne objave Občine Vransko št. 87/2019) je 
Občinski svet Občine Vransko na 8. redni seji dne 10. 12. 
2019 sprejel 
 

S K L E P 
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 

Občini Vransko v letu 2020 
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1. člen 
 
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini 
Vransko se za leto 2020 določi v naslednji višini: 
 

 150,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini, 
 250,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 
 350,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini 
 400,00 EUR neto  -  vsakemu naslednjemu 

novorojencu v družini. 
. 

 
2. člen 

 
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za 
novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu občine 
Vransko za leto 2020. 
 

3. člen 
 
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 1223/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 12. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 
 
 

Z A P I S N I K I 

5. Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta 

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

 
ki je bila v torek, 22. 10. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, 
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak 
in Peter Reberšek 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Suzana 
Felicijan Bratož, Rudolf Pušnik, Mihaela Zupančič in Mateja 
Godler  
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• 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. 97 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 17. 9. 2019 
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko – 
druga obravnava 

4. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 – prva 
obravnava 
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«  – prva obravnava 
6. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
prva obravnava 
7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – prva 
obravnava 
8. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza 
otrokom s posebnimi potrebami 
9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev v Občini Vransko 
10. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2020 
11. Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2020 
12. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2020 
13. Razno 
 
Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 17. 9. 2019 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodelovala Kristina Bogataj, ki je podala predlog za 
spremembo zapisnika in sicer pod točko 2 Pobude in 
vprašanja svetnikov, zaporedna črko  i, se spremeni zapis 
kot sledi: 
Na podlagi izražanega nezadovoljstva občanov živečih v trgu 
Vransko, je podala pobudo za spremembo dosedanje 
ureditve prometnega režima skozi trg Vransko. Občani 
izpostavljajo predvsem težavnost pri zavijanju na križiščih pri 
šoli, pri Golobčku, frizerstvu in pri križišču med hišama 
Marko in Postelje Zupan. Ponekod naj bi bila parkirišča za 
avtomobile zarisana preblizu, zato imajo vozila, predvsem 
tovorna, težave pri zavijanju. 
Svetniki so se s predlogom strinjali, sledilo je glasovanje o 
dopolnjenem zapisniku 6. redne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 98 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dopolnjen 
zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
z 17.9.2019. 
 
Točka 6 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
prva obravnava 
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega 
podjetja Žalec Igorju Glušiču, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval 
Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 99 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o oskrbi s 
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v prvi obravnavi in ga 
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posreduje v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo potekala 
od 5.11.2019 do 5.12.2019. 
 
Točka 7 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec– prva 
obravnava 
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega 
podjetja Žalec Igorju Glušiču, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali 
Adrijana  Ferme, Breda Čvan, Peter Reberšek in Nataša 
Juhart, ki je med drugim opozorila na statistične podatke 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, glede kakovosti 
pitne vode v občini Vransko. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloku o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 100 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec v prvi obravnavi in ga posreduje 
v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo potekala od 
5.11.2019 do 5.12.2019. 
 
Točka 2 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Brigita Gosak 
Podala je pobudo za nasutje poljske poti mimo hmelja v 
Čepljah (pri Grabner). 
Župan je odgovoril, da je bila ta pot že urejena. 
 
b) Jože Matko 
Izpostavil je problematiko parkirišč in podal pobudo za 
postavitev WC-jev pri plezalnih stenah na Čreti. 
Župan je odgovoril, da se je ta problematika že večkrat 
obravnavala. V preteklosti je bilo s Planinskim društvom  
oziroma s plezalno sekcijo že dogovorjeno, da se bo  pri 
plezalnih stenah postavil »poljski WC«. Pobuda bo 
posredovana plezalni sekciji PD Vransko. Glede parkirišč, pa 
je povedal, da veliko zemljišč, ki se uporabljajo za parkirišča 
predstavlja  javno dobro in niso v zasebni lasti. 
 
c) Breda Čvan 
Posredovala je vprašanja, ki so bila podana na seji Vaškega 
odbora Prekopa in sicer: 
-  S katerim denarjem bo financirana izgradnja ceste do 
novozgrajenih stanovanjskih objektov v Čepljah? 
Župan je povedal, da se bo izgradnja ceste sofinancirala iz 
plačanega komunalnega prispevka za stanovanjsko gradnjo 
in izgradnjo hotela. 
- Kakšni so republiški normativi za odstranjevanje vejevja 
oziroma živih mej ob cestnem telesu? 
Župan je odgovoril, da je podlaga za izvajanje teh del Zakon 
o cestah. 
- Ali bi se lahko prometni znaki za območje omejenega 
prometa v Prekopi odstranili? 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda za odstranitev teh 
znakov podala na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, člani sveta bodo zadevo proučili. 
-   Kako je s čiščenjem postajališča za otroke  v Prekopi (pri 
Jošt),  problem se pojavlja predvsem v času izvajanja zimske 
službe? 
Župan je odgovoril, da se zimska služba izvaja na cestah in 
ne na zemljiščih, ki so v zasebni lasti. 
-  Podala je pobudo za označitev obcestnih robnikov, težava 
se pojavlja predvsem v času izvajanja zimske službe, ker 
robniki niso dovolj vidni in se posledično z izvajanjem zimske 
službe uničujejo. 

Župan je povedal, da koncesionar  te označbe izvede vsako 
leto pred pričetkom izvajanja zimske službe. 
- Podala je pobudo za dopolnitev  relacij pri Javnem razpisu 
za izvajanje zimske službe 2019/2020 . Dopolnil se naj bi 
sklop 15 in sicer dovoz do stanovanjskih objektov Prekopa 
10, 10A,10B, 18 ter Prekopa 53. 
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala. 
 
č) Peter Reberšek 
- Zanimalo ga je, če je že kaj več informacij v zvezi s 
pripravo prostora za raztros pepela na pokopališču Vransko. 
Župan je odgovoril, da se za dokončno ureditev zunanjega 
dela mrliške vežice  pripravlja vse  kar je še potrebno. 
 - Kako poteka sanacija posedkov na cesti v Jevše? 
Župan je povedal, da so bili posedki že sanirani. 
 
d) Danilo Štante 
- Zakaj so se dela v trgu Vransko na vodotoku Merinščica 
ustavila in kdaj se bodo nadaljevala? 
Župan je povedal, da se bo vprašanje posredovalo na 
Agencijo RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, 
oddelek območje Savinje v Celje. 
 
e) Nataša Juhart 
- Kako je z izdelavo spominka Občine Vransko? 
Župan je povedal, da je spominek v fazi izdelave. 
 
f) Kristina Bogataj 
- Podala je pobudo, za postavitev še kakšnega koša za pasje 
iztrebke v trgu.  
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala. 
V zvezi s prometno ureditvijo v trgu je župan povedal, da je 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravil 
ogled in nima na dosedanjo  ureditev nobene pripombe. Vsi 
zapisniki sveta so bili posredovani članom občinskega sveta. 
Dana je bila pobuda za prestavitev aktivnega prometnega 
znaka  pri osnovni šoli, ki pa bo tudi realizirana. 
 
Točka 3 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko – 
druga obravnava 
Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 101 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v predlaganem 
besedilu. 
 
Točka 4 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
– prva obravnava 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali: Jože Matko, Rafael Novak, Peter Reberšek, 
Sonja Cencelj in Adrijana Ferme. Sledilo je glasovanje o 
predlogu Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 102 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2020, v prvi obravnavi 
in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo 
potekala od 5.11.2019 do 5.12.2019. 
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Točka 5 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, 
Občine Vransko in Občine Žalec«  – prva obravnava 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Adrijana Ferme, Peter Reberšek in Brigita 
Gosak. Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine 
Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, 
Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«: 10 glasov 
ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 103 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«  v prvi obravnavi in ga 
posreduje v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo potekala 
od 5.11.2019 do 5.12.2019. 
 
Točka 8 Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza 
otrokom s posebnimi potrebami 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Rafael Novak in Peter Reberšek. Sledilo je 
glasovanje o Pravilniku o povračilu stroškov šolskega 
prevoza otrokom s posebnimi potrebami: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 104 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o 
povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s 
posebnimi potrebami v predlaganem besedilu. 
 
Točka 9 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v Občini Vransko 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Danilo Štante, Sonja Cencelj in Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v Občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 105 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev v Občini Vransko v predlaganem besedilu. 
 
Točka 10 Pogoji in merila za vrednotenje programov 
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2020 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o predlaganih pogojih 
in merilih za vrednotenje programov kulturnih društev in 
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Vransko za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 106 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila 
za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih 

projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Vransko za leto 2020 v predlaganem besedilu. 
 
Točka 11 Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za 
leto 2020 
Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Rafael Novak, Peter Reberšek, Breda Čvan in 
Sonja Cencelj. Sledilo je glasovanje predlaganih pogojih in 
merilih za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 107 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko za leto 2020 v predlaganem 
besedilu. 
 
Točka 12 Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2020 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o 
predlaganih pogojih, merilih in kriterijih za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 
2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 108 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje, merila in 
kriterije za vrednotenje socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2020 v predlaganem 
besedilu. 
 
Točka 13 Razno 
Jože Matko je podal vprašanje glede izbire izvajalca za 
opravljanje zimske službe na Planino. 
Župan je odgovoril, da se za izvajanje zimske službe na tej 
cesti  še ni nihče prijavil, v kolikor  se ne bo, pa se bo  
pojavila težava, zato je predlagal, da se skupaj z  uporabniki 
ceste  najde izvajalec. 
 
Seja je bila zaključena ob  23.00 uri. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 22. 10. 2019 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

 

 

 

 

 



21Vranin glas

GOZDNI ŠKRATKI GREMO …
... na t. i. »črni petek« v veliko trgovino, ki ji rečemo Gozd. 
V gozdu smo tokrat skupaj z našima gozdarjema našli ve-
liko zanimivega, lepega in uporabnega. Najprej smo se 
odpravili k velikemu štoru, ki smo ga našli že zadnjič. Goz-
dar nam je pokazal sprej, s katerim označuje drevesa, ki se 
jih lahko poseka. Vendar tokrat nismo označili dreves, am-
pak smo se malo pozabavali s štorom. Padale so ideje, kaj 
bi to lahko bilo: jež, divji pujs, medved ... V bližini našega 
gozdnega prijatelja se je skrival tudi močerad. Opazovali 
smo njegove lepe rumene pike, potem pa se nam je skril. V 
trgovini Gozd smo našli tudi veliko možnosti za ustvarjan-
je, kar je letošnjim škratkom zelo dobro uspevalo. Nastala 
je velika rožica, ki je imela v cvetu veliko kostanjevih listov 
in ježic. Nastal je tudi gospod Štor, ki nas bo razveseljeval 
še na naslednjih srečanjih v gozdu. Ni pa bilo dovolj, da bi 
imel samo oči in usta, škratkinje so mu dodale še obrvi in 
frizuro. Z ustvarjanjem s pomočjo gozdnih plodov smo si 
najbolj razvajali oči in občudovali lepoto gozda. Naslednji 
izziv pa nam je odvzel vid. Krepili smo si druge čute: tip, 
vonj in sluh. V naših možganih pa so nam nastajale slike, ki 

jih nismo videli. Ali je to smreka, bukev? Kaj poka in šumi 
pod našimi nogami? Kaj nas boža po rokah? Ker čas v goz-
du hitro teče, smo se odpravili nazaj. Na poti iz gozda pa 
smo postali »račke« in se preizkusili v hoji na A. 

Brigita in Nives

KUHARSKI KROŽEK IN SVETOVNI DAN 
OTROK

Na srečanju kuharsko-vrtnarskega krožka smo se ob pri-
pravljanju rezancev posvetili tudi svetovnemu dnevu 
otrok. To je dan, ko otroci po vsem svetu prevzamejo 
vloge odraslih. To jim omogoča, da je njihov glas slišan in 
upoštevan. Vabljeni k ogledu!

Mentorici Nataša Pečovnik in Maja Jerman

MEDENI ZAJTRK
V petek, 15. 11. 2019, je v našem vrtcu potekal tradicionalni 
medeni zajtrk.  

Otrokom smo postregli z maslom, medom in mlekom  lo-
kalnega izvora.

Po zajtrku smo si v večnamenskem prostoru vsi skupaj 
ogledali animirani "Čebelji" film.  

Nato smo šli v čebelnjak, kjer smo si z gospodi Kranjcem, 
Kropivškom in Tokmadžićem ogledali čebelnjak. Otroci 
čebelarje že dobro poznajo, saj je sodelovanje z njimi že 
naša stalnica.  

Poskusili smo med, ogledali in oblekli smo tudi čebelar-
jeva oblačila in si ogledali notranjost in zunanjost čebel-
njaka.  

Po kosilu so se otroci posladkali z medenjaki, ki so jih za 
ta dan spekli starejši otroci z Matejko, Simono in Barbiko.  

Tatjana Travner in Barbika Skok
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Z AVTOBUSOM V CELJE
Otroci iz obeh od-
delkov 5-6 let in 
vzgojiteljice smo se 
prejšnji teden z av-
tobusom odpeljali v 
Celje. Obiskali smo 
srednjo šolo, in sicer 
Gimnazijo Celje – Cen-
ter, kamor so nas po-
vabili na gibalne urice. 
Seveda smo se nov-
ice, da se bomo pelja-
li z avtobusom, zelo 
razveselili. Komaj smo 
dočakali četrtek in se 
takoj po zajtrku odpel-

jali v Celje. Tam nas je prijazno sprejela ga. Tina in nas po-
vabila v njihovo telovadnico. V Celje so prišli tudi starejši 
otroci iz vrtca Tabor. Na gibalnih uricah so se otroci družili  
z dijaki 4. letnikov in njihovimi profesorji. Telovadnica je 
bila pripravljena z različnimi športnimi pripomočki. Dijaki 
so skupaj z otroki raziskovali Slovenijo in jim predstavili 

tri pokrajine: Koroško, Štajersko in Prekmurje. Gibalna uri-
ca je bila pestra, zanimiva in je nudila otrokom razvijanje 
različnih gibalnih spretnosti. Druženje je prehitro minilo. 
Preživeli smo razgibano, aktivno urico v Celju in prijetno 
vožnjo v obe smeri. 

Otroci odd. 5-6 let s Katjo, Ido in Simono 

NA CESTO!
V svet prometa se otrok vsakodnevno vključuje, se sreču-
je z nevarnostmi, seznanja s prometnim jezikom ter pravi-
li vedenja v prometu. Zaradi značilnosti v psihosocialnem 
in telesnem razvoju je vključevanje v prometni vsakdan 
odgovorna in zahtevna naloga, proces usvajanja kompe-
tenc varnega vedenja v prometu pa dolgotrajen in kom-
pleksen.

Siv ponedeljek je za nas kar naenkrat postal svetlejši. Na 
martinovo, 11. 11., sta nas obiskala dva prometna policista 
iz Policijske postaje Žalec v okviru akcije ''Otroci za var-
nost v prometu'', ki sta otroke s seboj povabila na lokalno 
cesto. Skupaj smo izvedli zanimivo ulično akcijo. Opazova-
li smo, kako izgleda delo prometnega policista, kontrolo 
prometa ter test alkoholiziranosti. Hkrati so otroci vozni-
kom podarili letak NIJZ ob mesecu preprečevanja zasvo-
jenosti z namenom ozaveščanja splošne javnosti o pro-
blematiki alkohola v prometu.

Poleg neposrednega opazovanja dela policistov ter 
odlične predstavitve policijskega dela in njihove opreme 
so otroci v procesu sodelovanja in sproščene komunikaci-
je postopno, a zagotovo pozabili na svoje zadržke in stra-
hove ter se ob slovesu veselili povabila tudi na policijsko 
postajo. Poklon policistoma za odličen, profesionalen in 
navihano sproščen pogovor ter potrpežljivost pri odgo-
varjanju na nadobudna vprašanja.

Jerneja Zajec, dipl. vzg.
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FIŽOLČEK, OGELČEK IN SLAMICA - 3. OBOGATITVENI DAN
Vsebinska obogatitev izvedbenega kurikuluma se izvaja 
mesečno na ravni celotnega vrtca. Njegov namen je spod-
bujanje različnih interesov otrok in možnost izbire med 
različnimi dejavnostmi.

V petek, 6. 12. 2019, smo otrokom obogatili dan z ljuds-
ko pravljico Fižolček, ogelček in slamica. Zbrali smo se v 
večnamenskem prostoru, kjer smo strokovne delavke za 
motivacijski uvod zaigrale omenjeno pravljico. Nato so 
otroci prosto prehajali med igralnicami, kjer so se izvaja-
le pestre organizirane dejavnosti na to ljudsko beneško 
pravljico. Pripravljali smo solato z motovilcem in fižolom, 
slikali s slamo, risali z ogljem, igrali smo se z različnimi 
vrstami fižola, izdelovali nakit in okraske iz slame in sla-
mic, luščili fižol, zaporedno razvrščali različne barvne žice, 
s fižolom potovali po labirintu, šivali fižol iz blaga in se ig-
rali s slamo. 

Dopoldne je minilo v sproščenem in aktivnem vzdušju, ki 
smo ga zaključili še z bivanjem na prostem.

Branka Hrastnik in Maja Gams

PLANINCI DO PREKOPE IN NAZAJ
Člani planinskega krožka OŠ Vransko-Tabor so v petek, 29. 
novembra 2019, dočakali lep sončen dan in odšli na po-
hod. Več o pohodu so povedali planinci kar sami.

V petek smo odšli na planinski pohod. Hodili smo skozi 
hmelj. Tekali smo okrog dreves. Igrali smo se z listjem. Teka-
li smo po hribu navzgor in navzdol. Hodili smo tudi skozi 
gozd. Po cesti navzdol smo med počitkom spuščali plasten-
ke in jih lovili. Naš cilj je bila malica iz nahrbtnika pri Jonovi 
babici (pri Brišnik v Prekopi). Bil je zelo kratek pohod. 

Povedali učenci 1. razreda: Timotej Farčnik, 
Jakob Novak, Jon Brišnik in Zala Farkaš.

Na pohod smo šli v petek. Najprej smo hodili po pločniku 
od šole, mimo Schwentnerjeve hiše, potem smo šli skozi 

vas Brode, nato shkozi vas Čeplje in nazadnje v Prekopo k 
Brišnikovim na malico. Med malico smo Ajda, Jerca, Lukas 
in jaz (Laura) odšli k meni domov vprašat, če lahko grem 
domov. Ker me je bolela noga, je oči prišel prej po mene in 
me odpeljal domov (Ajda). Na pohodu smo spoznali dva 
grma, lesko in trdolesko. Oba grma cvetita v tem mesecu. 
Tekali smo do dreves in nazaj, tudi vijugali smo med njimi in 
tekli po hribu navzdol.

Povedali učenci 2. razreda: Aljaž Karničnik, Laura 
Karničnik, Ajda Pančur Zupanc in Nikola Cestnik Čujo.

Mentorici: Nataša Pečovnik in Maja Jerman
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MIKLAVŽEV TURNIR 2019
Smo že skoraj v drugi polovici decembra in kot vedno v tem 
času vam poročamo o našem tradicionalnem Miklavževem 
turnirju v rekreativni odbojki za ženske. 

December smo začeli tako, da smo člani Športnega društva 
Vransko v ponedeljek, 2. 12. 2019, organizirali občni zbor. 
Na občnem zboru smo potrdili mandat dosedanjemu vod-
stvu, obravnavali tekoče zadeve ter pregledali prihodke in 
odhodke društva. Najbolj obširna točka dnevnega reda je 
bila organizacija in izvedba Miklavževega turnirja. 

Miklavžev turnir se je odvijal v soboto, 7. 12. 2019, v Šport-
ni dvorani Vransko. Prijavljenih je bilo 9 ekip, ki so kot ved-
no prihajale iz vseh smeri naše lepe dežele: s Koroške in 
Ljubljane, Celja, Rečice, Mozirja, Ločice ter dve domači eki-
pi. Tekme so potekale na dveh igriščih, tretje igrišče je bilo 
namenjeno ogrevanju ekip. Sistem igranja je bil pripravljen 
tako, da  je vsaka ekipa odigrala kar nekaj tekem in s tem 
resnično namenila ta dan odbojki. Bistvo našega turnirja je 
igrati odbojko in se družiti. Turnir vedno zaključimo z izbrano 
pogostitvijo in  druženjem v jedilnici šole. Hvala OŠ Vransko. 
Seveda je Miklavž zopet priskrbel tudi obilna darila za vse 
igralke in člane, ki so pomagali pri izvedbi turnirja. Miklavžu 
so pri polnjenju darilnih vrečk pomagali: DECATLON, Par-
nad, Lidl, VB equip, MI2outlet, BSH Hišni aparati, d. o. o., 
Odelo Slovenija, Halder, d. o. o.,  Chipolo, TUŠ, d. o. o., Javna 

agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Hiša Lis-
jak in Pernod Richard Slovenije, d. o. o.,  za kar se jim iz srca 
zahvaljujemo.

Članice ŠD Vransko

SVETI MIKLAVŽ NA VRANSKEM
Kot že vrsto let se je tudi letos sveti 
Miklavž s svojim spremstvom ustavil 
na Vranskem. S spremstvom angelov 
in parkljev se je najprej odpravil v Za-
vod svetega Rafaela, kjer je obiskal 
prav vse varovance doma. Veseli so ga 
pričakali v jedilnici, nekatere, predvsem 
nepokretne, pa je razveselili kar v nji-
hovih sobah. Skupaj so zmolili nekaj 
molitvic ter na hitro pokramljali, saj ima 
sveti mož ta dan veliko prijetnega dela. 
Razdelil jim je darila, jim zaželel zdravja 
ter jim obljubil, da jih naslednje leto zo-
pet obišče. 

Zatem je prav tako v Zavodu svetega 
Rafaela obiskal in obdaril otroke tam 
zaposlenih. Vsi so korajžno pristopili k 
dobremu možu in z njim spregovorili 
nekaj besed, dva mala korenjaka pa sta 
svetemu Miklavžu brez težav izročila 
svoji dudi, od katerih se prej nista mogla 
ločiti. Miklavž je bil vesel tako korajžnih 
in zgovornih otrok, a se je moral tudi od 
njih hitro posloviti, saj je moral naprej v 
farno cerkev svetega Mihaela, kjer ga je 
nestrpno čakalo preko sto otrok s svo-
jimi starši ter z dedki in babicami.

Dogajanje so ob prihodu popestrili zvoki flavte in orgel ter kasneje tudi pri-
jetni glasovi učencev prvega in drugega razreda, ki so zapeli dve pesmici. 
V cerkvi je sveti Miklavž vse prav lepo pozdravil in se otrokom zahvalil za 
veliko prejete pošte in lepe risbice. Po molitvi sveti angel je s pomočjo an-
gelov razdelil darila prav vsem otrokom ter njih in njihove starše prijazno 
povabil  tudi k obisku nedeljske svete maše.  

Sveti Miklavž je imel na Vranskem veliko dela, od tod pa je moral na pot, 
da obišče še veliko pridnih otrok.

Nataša Juhart

Iz življenja društev / Iz življenja župnije



25Ne spreglejte

 
 

                                                                           
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vesele božične praznike, 
v novem letu 2020 pa veliko 

 
 
 

vam želi  
Društvo upokojencev Vransko 

  zdravja, sreče in prijetnega druženja 
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Spoštovani, 
 

Turistično informacijski center Vransko v Schwentnerjevi hiši  
od 1. januarja do 31. marca 2020 zapira svoja vrata. 

Za  prodajni program TIC-a (zbornik, med, suhomesnati izdelki, spominki …), 
ogled Schwentnerjeve hiše in razstave nas lahko pokličete na  

tel. št. 041 919 829 ali se oglasite v pisarni ZKTŠ  
v Športni dvorani Vransko, Vransko 23.  

   

TIC Vransko 
Schwentnerjeva hiša 

Vransko 25, 3305 Vransko                                    

 
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko in 

Občinska knjižnica Vransko 
  

vabita 
  

v torek, 7. januarja 2020, ob 18. uri 
v Občinsko knjižnico Vransko 

  
na predavanje dr. Katerine Vidner Ferkov, 

urednice Zdravo Slovenija, 
  

ZAKAJ JE ZDRAVJE POSTALO TRGOVINA. 
 

Ujeti v vedno večji stres, postajamo vse bolj bolni.  
Hkrati se širijo komercialne zdravstvene ponudbe vseh vrst.  
Različni oglasi prikazujejo vse "pozitivno" ali pa "strašno".  

Kako razumeti sodobno trženje zdravja?  
Ste žrtev oglaševanja, ki vam obljublja spremembe?  

Kje in kako se zdravijo predsedniki in zvezde? Kaj ostane večini? 
 

Vabljeni na predavanje o sodobnem trženju zdravja,  
ki je kriminalka in komedija hkrati. 

 

********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko 

vam želi  
vesele božične praznike in  

srečno novo leto 2020. 
 
 

Spoštovane občanke in občani!

Vesele in blagoslovljene božične praznike, 
vse dobro v prihajajočem letu 2020 ter 

ponosno praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti 

vam želimo
župan, člani občinskega sveta 
in uslužbenci občinske uprave.

Ne spreglejte

Ker v vsakem se letu nam vedno mudi, 
ustavite čas vsaj za praznične dni. 

Naj leto se staro tedaj poslovi, 
s seboj pa odnese vse vaše skrbi. 

 
Vesel božič in srečno novo leto 2020. 

 
 
 

Folklorno društvo Vransko 
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MED IN KULINARIKA

Med je v tradicionalni kuhinji skorajda nepogrešljiv, saj 
daje jedem posebno aromo. Med ne sodi le v napitke in 
posladke. Obogati celo glavno jed. Preizkusite! 

V preteklosti so med uporabljali kot edino sladilo, po-
tem ga je zamenjal sladkor, danes pa se trend uporabe 
medu kot sladila, predvsem z vidika zdravega prehra-
njevanja, vrača. Prav tako ga vse pogosteje srečamo 
kot dodatek jedem, in to ne samo sladicam, ampak tudi 
mesnim jedem, testeninam, rižotam ... Kako pestra je 
uporaba medu v kulinariki, nam kaže tudi bogata de-
diščina jedi z medom (kaše, pečena jabolka, potice, razni 
štruklji, sla-dice iz medenega testa …).

Uporabo medu v kulinariki zagovarja tudi priznani ku-
harski mojster Uroš Štefelin, ki je ob dnevu slovenske 
hrane v Gostišču pri Čebelici na Čebelarski zvezi Slovenije, 
z uporabo lokalnih živil in zaščitenih kmetijskih pridelkov, 
prisotnim gostom pričaral  okuse, kakršne so poznale 
naše babice. Chef Uroš je znan po tradicionalni kuhinji 
in obujanju pozabljenih tradicionalnih slo-venskih jedi in 
napitkov. S sodobnimi tehnikami in lastno ustvarjalnostjo 
dediščinske jedi nadgradi v jedi nove slovenske kuhinje.

Med uporabljamo kot dodatek marinadam za razne vrste 
mesa, predvsem pri svinjini, divjačini, govedini, domači 
in divji perutnini, drobnici, pri svežih in prekajenih ribah, 
morski hrani in zelenjavi, ki je lahko dušena, pečena ali 
ocvrta. Meso lahko glaziramo tako, da zmešamo olje in 
med, temu dodamo še manjšo količino želeja rdečega 
ribeza ali  brusnic in namažemo po mesu pred koncem 
pečenja. Pri hladnih začetnih jedeh med dodajamo  k raz-
nim sirom, ki jih kombiniramo s sadjem in oreščki, hlad-
nim pečenkam in dodajamo v prelive za razne solate. 
Lahko popestri okus raznim hladnim in toplim juham 
ter omakam. Razne jedi iz riža, testenin, stročnic, zele-
njave, oreščkov, lahko tudi mesa, dobijo sladko-kisli pri-
okus eksotičnih kuhinj. Med je lahko dodan kipnikom/pu-
dingom, kruhu in raznim vrstam jedi iz različnega testa, 
kremam, strjenkam, sladoledom ter zmrzlinam. Upora-
bljamo ga lahko pri vlaganju sadja in zelenjave. Odlično 
tekne k svežemu sadju.

Stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši okus medu 
je izziv vsakega kuharja. V Sloveniji nam je na voljo pes-
ter nabor različnih okusov Slovenskega medu z zaščite-
no geografsko označbo, Kočevskega gozdnega medu z 
geografskim poreklom in Kraškega med z geografskim 
poreklom. Ti medovi izvirajo s slovenskih travnikov in 
neokrnjenih gozdov, v njih okusite raznolikost tisočerih 
cvetlic. Za pridelavo medu, vključenega v sheme kakovo-
sti, morajo čebelarji čebelariti po načelih dobre čebelarske 
prakse. Tak med dosega višje kakovostne parametre, kot 
jih predpisuje Pravilnik o medu, in je podvržen dodat-
nemu nadzoru s strani neodvisne kontrolne organizacije.

Drožasti kruh z medom, suhe slive s pršutom in medom, 

pečene polnjene paprike z ajdo, feto in medom, praženec 
s proseno kašo, slanino, porom in lipovim medom, mede-
na korenčkova solata, medeni biskvit z makom in ajdo-
vo moko … Vse to in še več receptov najdete na spletni 
strani www.okusi-med.si/medeni-recepti. V nadaljevanju 
pa recept kuharskega mojstra Uroša Štefelina za potico z 
medom in s tepko.

Vabimo vas, da preizkusite medene recepte in posta-
nete "master šef v kuhanju medenih jedi". 

Potica z medom in s tepko

SESTAVINE

Testo: 800 g bele moke (TIP 500), 200 g ajdove moke, 10 
rumenjakov, 84 g kvasa, 17 g soli, 7 g limonove lupine, 4 
dl mleka, 1 dl konopljinega olja,  1/2  dl vroče vode,  1/2  dl 
mleka (kvasec), 70 g sladkorja, 1 strok vanilje.

Orehov nadev s tepkami: 500 g zmletih orehov, 2 dl mle-
ka, 150 g hojevega medu, 150 g sladkorja, 3,5 g limonove 
lupine, 3 rumenjaki, sneg treh beljakov, 100 g masla, 200 
g suhih kuhanih tepk, 250 g svežih hrušk, karamela za 
premaz, 1 strok vanilje.

PRIPRAVA

Kvas zalijemo s  1/2  dl vroče vode in mleka ter postavimo 
na toplo. V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo mleko 
ohladimo. Preostale sestavine, kvasec in vaniljevo mleko 
zmešamo in vzhajamo.

V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo mleko ohla-
dimo. Iz beljakov pripravimo trd sneg. Skupaj zmešamo 
orehe, med, sladkor, limonovo lupino, nato dodamo vani-
lijevo mleko in maslo, rumenjake in v maso vmešamo sneg 
treh beljakov. Sveže hruške in suhe tepke narežemo. Na 
razvaljano testo najprej razmažemo karamelo, nato maso 
in nanjo posujemo sveže hruške in tepke. Pečemo 15 
minut na 200 °C, nato 45 minut na 175 °C.

Tanja Magdič, Javna svetovalna služba v čebelarstvu
Avtor recepta: Uroš Štefelin
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Želimo vam blagoslovljene  
božične in novoletne praznike  

ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti.

Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo. 

Vse dobro v letu 2020!
ALEKSANDER REBERŠEK 

in OO NSi VRANSKO

Ne spreglejte

Želja nam ne morejo vzeti, 
naj jih bo čim več, 

nekatere se uresničijo. 

Vesel božič in srečno novo leto 2020. 
 

Športno društvo S FIT 
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PRAVICA VOJNEGA VETERANA DO VETERANSKEGA DODATKA
Članek je namenjen predvsem vojnim veteranom, ki ste 
vložili zahtevo na Upravni enoti Žalec za priznanje statusa 
vojnega veterana po Zakonu o vojnih veteranih in vam je 
bil status priznan, zato lahko uveljavljate naslednje pravice:
• pravica do veteranskega dodatka;  
• pravica do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike 

do polne vrednosti storitev v okviru obveznega 
zdravstvenega zavarovanja – dopolnilno zdravstveno 
varstvo;

• podlaga za dodatno pokojninsko dobo (za čas 
priznanja statusa), ki jo na osnovi potrdila upravne 
enote  uveljavite na ZPIZ RS.

Naj spomnimo, da status vojnega veterana lahko 
uveljavljate, če ste v času vojne ali vojaške agresije 
opravljali vojaško ali katero od drugih dolžnosti za obrambo 
Republike Slovenije.
Zahtevo za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic lahko 
vložite na Upravni enoti Žalec, ko dopolnite 55 let ali prej, v 
primeru trajne popolne izgube delovne zmožnosti (izjema 
je potrdilo za dodatno pokojninsko dobo). Izgubo delovne 
zmožnosti lahko dokazujete z odločbo ali potrdilom Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pravice 
se vam bodo priznale z izdano pravnomočno odločbo 
upravne enote  od prvega dne naslednjega meseca po 
vložitvi zahteve.
V nadaljevanju je podrobneje opisana pravica do 
veteranskega dodatka.
Prej navedeno pravico imate vojni veterani, če delež 
prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove za 
veteranski dodatek (trenutna veljavna osnova znaša 497,15 
evrov).
Na pravico in višino veteranskega dodatka vplivajo prejemki 
upravičenca, njegovega zakonca in vzdrževanih družinskih 
članov. Za prejemke se štejejo dohodki in prejemki, ki jih 
redno prejemate v denarju ali v naravi. Upoštevajo se tako 
dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, kot tudi osebni 
prejemki, ki niso obdavčljivi, razen invalidnine, družinske 
invalidnine in dodatka za posebno invalidnost po Zakonu 
o vojnih invalidih ter dodatka za pomoč in postrežbo, 
prejemkov iz naslova rejnine ter oskrbe v tuji družini in 
otroškega dodatka.  
Kot dohodek, ki je vir dohodnine (dohodki iz dejavnosti, 
dobiček iz kapitala, dohodki iz premoženjskih pravic), 
se upošteva znesek, ki predstavlja osnovo za davek 
kot podvrsto dohodnine. Kot dohodek iz kmetijstva se 
upošteva osnova za davek iz kmetijstva, to je katastrski 
dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po 
predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka.
Prejemki se upoštevajo v neto zneskih iz decembra 
preteklega leta. Plača se upošteva v povprečnem neto 
mesečnem znesku iz preteklega leta. Letni katastrski 
dohodek se upošteva prav tako v višini iz preteklega 
leta, preračunani na eno dvanajstino, povečani v skladu z 
metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za invalide.
Delež prejemkov na družinskega člana se izračuna tako, 

da se skupni prejemki delijo na upravičenca, zakonca in 
vzdrževane družinske člane.
Mesečni veteranski dodatek se določi v odstotku razlike 
med osnovo (za leto 2019 znaša 497,15 evrov) in deležem 
prejemkov na upoštevanega družinskega člana in znaša:
• 100 % razlike za vojnega veterana s priznano 

pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 in 
1942 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borca za severno 
mejo in vojnega dobrovoljca ter odlikovanca z najvišjim 
državnim odlikovanjem;

• 90 % razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943  pred 9. 9. 1943 
oziroma 13. 10. 1943 neprekinjeno do 15. 5. 1945 ter 
organizatorja narodne zaščite;

• 80 % razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943, po 9. 9. 1943 
oziroma 13. 10. 1943 in od leta 1944 neprekinjeno do 
15. 5. 1945;

• 60 % razlike za druge vojne veterane.
Veteranski dodatek ne more znašati manj kot 10 % prej 
navedene osnove (najmanj 49,71 evrov).
Od 1. 7. 2019 dalje so se denarni prejemki upravičencev 
valorizirali za 2,4 %.  
Upravičenci ste dolžni prijaviti Upravni enoti Žalec v 
roku 15 dni od nastanka vsako spremembo, ki vpliva na 
uveljavljanje ali prenehanje pravic (sprememba dohodkov 
ali sprememba pri družinskih članih). V tem primeru bomo 
na upravni enoti ponovno odločali o višini veteranskega 
dodatka.  
Na Upravni enoti Žalec bomo tudi v letu 2020 (kot vsako 
leto) po uradni dolžnosti uvedli postopke ugotavljanja vaših 
pravic do veteranskega dodatka na podlagi sprememb v 
višini prejemkov ali novega dejanskega stanja (prevedba). 
Vsem upravičencem se bo do izdaje nove odločbe o odmeri 
veteranskega dodatka izplačevala akontacija le-tega.  
Pri ponovni odmeri zaradi sprememb v dohodkih ali 
družinskih članih kot pri prevedbi veteranskega dodatka 
se vam lahko zgodi, da ne boste več upravičeni do 
veteranskega dodatka, če bodo dohodki na družinskega 
člana presegali osnovo. Možno je tudi, da bo nova višina 
tega dodatka manjša od prvotne. V tem primeru boste 
morali upravičenci razliko med izplačano akontacijo in novo 
višino pravice vrniti na račun Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 
številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@
gov.si.

Simona Stanter,
načelnica Upravne enote Žalec

Ne spreglejte
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Direkcija RS za vode je glede razlogov za ustavitev sanacijskih del na brežinah Merinščice podala odgovor v prilogi.

Občinska uprava

SANACIJA BREŽIN MERINŠČICE
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

9. 12. 2019-20. 1. 2020
v času odprtja občine

Razstava  Likovne sekcije Mavrica
RADOST ŽIVLJENJA 

Občina Tabor,
sejna soba

KD Ivan Cankar Tabor,
Likovna sekcija Mavrica 

(068 146 126)

20. 12. 2019
16.00 ZIMSKA PLESNA PRAVLJICA Dom krajanov Tabor,

telovadnica
KD Ivan Cankar Tabor, Plesna sekcija 

(040 471 051)

21. 12. 2019
9.00–12.00

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK IN
BOŽIČNO-NOVOLETNA TRŽNICA TD GUŠT

Stara štala in dvorišče 
kmetije Laznik

Adi Laznik
(041 543 396)

22. 12. 2019 
14.00 NOVOLETNI TURNIR V BILJARDU Gasilski dom Loke ŠD Partizan Tabor 

(031 474 653)

25. 12. 2019 
00.00 POGOSTITEV PO POLNOČNICI pri cerkvi sv. Jurija ob Taboru Društvo podeželske mladine Tabor 

(070 321 516)

25. 12. 2019
16.00

BOŽIČNI NOČNI POHOD 
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO

izpred stare šole Loke ali iz 
Ojstrice

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

26. 12. 2019
18.00

PRAZNIČNI KONCERT TABORSKIH PEVSKIH 
ZBOROV

župnijska cerkev 
sv. Jurija ob Taboru

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

28. 12. 2019
19.00

PREDNOVOLETNI PLES
Z ANSAMBLOM ZAKA´ PA NE

 Pod kozolcem pri ribniku,
Miklavž pri Taboru 

Hiša Lisjak
(051 365 040)

11. 1. 2020
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

21. 1. 2020 
18.00 PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

(03 712 12 52)

Napovednik dogodkov -  DECEMBER 2019 / JANUAR 2020

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

21. 12. 2019
18.00

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
SPEVOIGRA DOBER VEČER, BOGDAJ Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

24. 12. 2019
 18.00
23.00

ŽIVE JASLICE pred občinsko stavbo
Folklorno društvo Vransko, Župnijska Karitas Vransko, 

Občina Vransko
(041 270 546)

25. 12. 2019 
17.00 BOŽIČNI NOČNI POHOD NA ČRETO start pred občinsko stavbo Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

29. 12. 2019 
17.00 PESEM ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE CERKVE cerkev sv. Mihaela na Vranskem Župnija Vransko

31. 12. 2019
8.00 SILVESTRSKI POHOD zbor pred občinsko stavbo Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

4. 1. 2020
18.00

KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
SKLADATELJEV IPAVCEV IZ ŠENTJURJA

cerkev sv. Mihaela 
na Vranskem Župnija Vransko

7. 1. 2020
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

7. 1. 2020
18.00

Predavanje dr. Katerine Vidner Ferkov
ZAKAJ JE ZDRAVJE POSTALO TRGOVINA Občinska knjižnica Vransko

DUTŽO Vransko in 
Občinska knjižnica Vransko
(041 760 678, 03 703 12 80)

11. 1. 2020
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET 
V MOKRINE/NASSFELD

odhod s parkirišča 
ŠD Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

11. 1. 2020
10.00

Otroški abonma in izven
MUŠNICA IŠČE PIKE Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

16. 1. 2020
7.00-10.00 KRVODAJALSKA AKCIJA Kulturni dom Vransko OO RK Vransko

16. 1. 2020
18.00

Predavanje in predstavitev
DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI – 

PREDSTAVITEV TD GUŠT
Schwentnerjeva hiša

Občina Vransko,
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

18. 1. 2020
19.30

Gledališki abonma in izven
PODLAGA ZAKONSKE SREČE Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

21. 1. 2020
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Kulturni dom Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 1. 2020
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
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Spoštovani!

Prijazno vabljeni na prireditev v počastitev
 dneva samostojnosti in enotnosti,

ki bo v soboto, 21. 12. 2019, ob 18. uri
V Kulturnem domu Vransko.

V spevoigri 
DOBER VEČER, BOGDAJ 

bosta nastopila
Mešani pevski zbor SPEV Zidani most in

Vokalna skupina ŠTIMA Vransko, ki ju vodi 
zborovodkinja, prof. Jasna Ferme.

Ob tej priložnosti bomo simbolično obdarili
zlata maturanta v šolskem letu 2018/19.

Naj vam praznične dni polepšajo tudi:
Žive jaslice 

(24. 12. 2019 ob 18.00 in 23.00 pred občinsko stavbo),
 Božični nočni pohod na Čreto 

(start 25. 12. 2019 ob 17.00 pred občinsko stavbo).

Franc Sušnik,
 župan Občine Vransko


