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Rafaela Vransko, Literarno društvo Livra Vransko, Tone Tavčer

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 28. 1. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 1. 2021 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 2700 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.
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Uvodnik / Koronavirus

Na pragu adventa 2020, ko se številke o okuženih s koronavi-
rusom (Sars-Cov-2), hospitaliziranih in mrtvih zaradi bolezni 
covid-19 ne stabilizirajo, kaj šele zmanjšujejo, je bila gostja 
cikla pogovorov COVID-19 KOT IZZIV dr. Hana Šuster Erjavec, 
direktorica Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate Žalec. Z 
njo se je pogovarjala Jolanda Železnik. Pogovor, ki je potekal 
v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec, je snemala Savinj-
ska televizija.  
Situacija zbuja strah in skrb, javno življenje se je ustavilo. Za 
gostjo pogovorne oddaje so jo izbrali, da bi iz prve roke dobili 
ustrezne informacije in tako doprinesli k zajezitvi virusa. Uvo-
doma je dr. Hana Šuster Erjavec predstavila Zdravstveni dom 
Žalec, njegovo organizacijo, število zaposlenih, programe, 
ki jih izvajajo, razvojne projekte, ambulante, spregovorila je 
tudi o obremenjenosti zdravnikov in povedala, kako si izbrati 
zdravnika …
Poudarek pa je bil na obvladovanju trenutne situacije, ki jo 
kroji koronavirus. Predstavila je Covid točko, ki v Žalcu delu-
je od 24. septembra 2020. V teh dneh odvzamejo poprečno 
90 brisov. Delež pozitivnih je od 30 do 50 %. Predstavila je 
delovanje Zdravstvenega doma Žalec v času epidemije, kak-
šen je postopek pred vstopom v zdravstveni dom, kateri pro-

grami so sedaj ukinjeni. Spomnila je, kateri so najpogostejši 
simptomi, ki kažejo na okuženost s koronavirusom, in kako 
ukrepati, ko sumimo na okužbo oziroma je le-ta že potrjena. 
Ob koncu pogovora je poudarila, kako preprečiti oz. zajeziti 
širjenje okužb s Sars-Cov-2, da bi bili zadnji decembrski dnevi 
bolj sproščeni, kot so zdaj.  
Življenje, kot smo ga bili vajeni, najbrž ostaja preteklost, a 
ljudje smo prilagodljiva bitja in se bomo zagotovo znašli tudi 
v spremenjenih razmerah, seveda pa moramo najprej vse 
dati od sebe in po svoji moči prispevati k čim prejšnji zajezitvi 
širjenja tega virusa, ki nam je tako močno premešal karte in 
prekrižal načrte.
 
T. Tavčer

Covid-19 kot izziv

Ker virus intenzivno kroži med občani Vranskega in Tabora, vas 
ponovno pozivamo, da nas v primeru kakršnih koli odstopanj 
v zdravstvenem stanju (okužba dihal, povišana telesna 
temperatura …) pri vas oz. vaših najbližjih, o karanteni, 
izolaciji in s tem okužbi takoj obvestite na telefonsko številko 
040 451 733, ne glede na čas in dan v tednu. 
Ker smo v preteklih dneh že zabeležili neobveščanje 
ali zamolčanje tako pomembnih informacij, kot je 
okužba družinskega člana, vas ponovno pozivamo k bolj 
odgovornemu odnosu. Zavedajte se, da zamolčanje teh 
podatkov predstavlja veliko grožnjo razširitvi virusa med 
ostale uporabnike in možnost izbruha lokalnih žarišč.
V primeru okužbe bomo začasno prekinili izvajanje storitve, a 
vse nujne procese oskrbe ustrezno organizirali na nivoju vaše 
lastne oz. naše socialne mreže.
Z vidika varovanja vašega zdravja in zdravja naših zaposlenih, 
ki vstopajo v vaš dom, od vas pričakujemo:
• Pred izvedbo naše storitve prezračite zaprte prostore 

(okno odprite vsaj za 5 minut).
• Izogibajte se tesnih stikov z drugimi ljudmi in vzdržujte 

medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m tudi takrat, ko je pri vaši 
hiši naša zaposlena.

• Razkužila za razkuževanje rok in varovalno opremo 
imajo delavke s sabo in so le-to dolžne vedno in povsod 
uporabljati.

• Zagotovite čiste papirne brisače za enkratno uporabo ter 
milo, ki ga naj uporabljajo samo naše zaposlene.

• Pred terminom, ko so zaposlene po urniku pri vas, si vi 
in vaši družinski člani nadenite obrazno kirurško masko 
tipa IIR ter jo nosite ves čas obiska naše delavke pri vas.

• Poslužujte se tehnik nedotikanja oči, nosu in ust. Vrata in 
kljuke, če je le mogoče, odpirajte s komolcem.

Naš cilj navedenega poziva je, da mi ne okužimo vas in vi 
ne okužite nas, kajti samo skupaj in ob pravem sodelovanju 
lahko omejimo širjenje virusa.
 
Mag. Mojca Hrastnik
direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko

Nujen poziv uporabnikom storitve pomoči na domu ter njihovim 
družinskim članom
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Beseda župana

Leto, ki se izteka, je bilo v vseh pogledih nenavadno in posebno. Obvladovanje okužb, 
povezanih s koronavirusom, je bila rdeča nit delovanja in ukrepanja Občine Vransko 
vse od 12. marca naprej. Omejevalni ukrepi in pomoč prizadetim zaradi izvajanja le-
teh so bili glavno področje našega delovanja. Ocenjujem, da smo bili pri tem uspešni, 
še zlasti v prvem, spomladanskem valu, ko v naši občini nismo beležili okužb.
Občinski štab CZ  je ob pomoči občinske uprave uspešno koordiniral in usmerjal 
vse aktivnosti zavodov in prostovoljcev za preprečevanje okužb in blaženje posledic 
omejevalnih ukrepov ter ustavljanja gospodarskih dejavnosti in javnih služb. 
Ob tem bi se rad posebej lepo zahvalil vodstvu in zaposlenim Zavoda svetega 
Rafaela, ki so in še vedno uspešno omejujejo okužbe v Našem domu in pri tem ves 
čas nemoteno vse dni v tednu izvajajo storitev pomoči na domu ter pripravljajo in 
delijo brezplačne tople obroke. 
Vodstvu Zdravstvenega doma Žalec in vsemu zdravstvenemu osebju v Zdravstveni 
postaji Vransko se zahvaljujem za uspešno obvladovanje okužb. Zaradi tega so lahko 
vse to obdobje izvajali zdravstveno dejavnost v treh ambulantah in patronažno 
službo na terenu. Zahvaljujem se tudi Lekarni Vransko, ki je bila vse leto odprta in je 
zagotavljala svoje storitve.

Javnemu zavodu Osnovna šola Vransko-Tabor namenjam zahvalo za organizacijo in izvedbo nujnega varstva otrok v Vrtcu 
Vransko in pripravo brezplačnih toplih obrokov za osnovnošolce in dijake v času šolanja na daljavo.
Posebej lepo pa se zahvaljujem številnim prostovoljcem Župnijske Karitas in Občinskega odbora RK Vransko, ki so pomagali 
številnim pomoči potrebnim s prehranskimi paketi, z dostavo hrane in zdravil ter s psihosocialno pomočjo.
Kljub neobičajnim in nenavadnim pogojem delovanja se je občinski svet redno sestajal in odločal, občinska uprava pa je tekoče 
izvajala vse upravne postopke.
V letu, ki se izteka, smo z izjemo izgradnje mostu v trgu Vransko realizirali vse druge načrtovane investicije in izvajali vse zakonske 
naloge. S pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nov vodovod Zaplanina–Ločica−Vransko smo kot nosilec projekta uspešno 
zaključili priprave za izvedbo te pomembne in velike skupne investicije občin Vransko, Braslovče, Polzela in Prebold na področju 
oskrbe z vodo. Uspešno smo zaključili izgradnjo komunalne infrastrukture s cesto in vodovodom za potrebe odprtja Hotela Grof 
in stanovanjskega naselja Grofice v Čepljah, rekonstrukcijo ceste Brode–Tešova in rekonstrukcijo ceste Ropasija.
V preteklem obdobju smo na Vranskem občani najbolj pogrešali številne športne, kulturne, verske in družabne dogodke, ki so 
odpadli zaradi epidemije. V letu, ki prihaja, si v občini Vransko najbolj želimo rahljanja sprejetih ukrepov. Močno upamo, da bo 
z napovedanim pričetkom cepljenja kmalu konec epidemije in da se bomo vrnili v normalno in ustaljeno življenje in delovanje. 
V proračunu Občine Vransko, ki ga sprejemamo v teh dneh, ohranjamo dosežene standarde na vseh področjih delovanja naše 
občine in izvedbo planiranih investicij. Aktualna vlada je s povišano povprečnino in sprejetjem zakona, ki znatno finančno 
razbremenjuje lokalne skupnosti, prisluhnila zahtevam občin, pokazala razumevanje za podeželje in nam pomembno olajšala 
pripravo proračunov.
Na področju investicij, investicijskih transferov in investicijskega vzdrževanja načrtujemo:
• pričetek izgradnje primarnega vodovoda Zaplanina–Ločica–Vransko,
• izgradnjo druge faze čistilne naprave Vransko,
• rekonstrukcijo osrednje vpadnice v trg Vransko,
• izgradnjo mostu v centru trga Vransko,
• energetsko prenovo razsvetljave v Športni dvorani Vransko,
• postavitev fitnesa na prostem pri Športni dvorani Vransko,
• dela na zunanji ureditvi pokopališča in mrliške vežice,
• sofinanciranje naložb v kmetijskih gospodarstvih,
• obnovo stanovanj v lasti Občine Vransko,
• investicijsko vzdrževanje Športne dvorane Vransko in Kulturnega doma Vransko,
• sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in PGD Ločica pri Vranskem.
Verjamem, da bomo v letu, ki prihaja, uspešno premagali grozečo zdravstveno in socialno krizo ter normalno zaživeli. V imenu 
občinske uprave, občinskih svetnic in svetnikov in v svojem imenu vam želim mirne in blagoslovljene božične praznike, ponosno 
praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, v novem letu pa zdravja in sreče.

           Franc Sušnik, župan

Spoštovane občanke in občani!
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Beseda poslanca

Po številnih sestankih in prizadevanjih nam je uspelo.
16. 11. 2020 je bil podpisan aneks k splošnemu dogovoru, v 
katerega je bilo vključeno tudi financiranje zobozdravstvene 
ambulante na Vranskem.
V Zdravstvenem domu Žalec so že pričeli z aktivnostmi za po-
stavitev nove ambulante. S tem smo na Vranskem dobili še eno 
zobozdravstveno ambulanto za odrasle.
Hvaležen sem ministru Tomažu Ganterju, ki je prisluhnil našim 
težavam in jih kljub natrpanemu urniku uspel rešiti.
Zahvaljujem se tudi ostalim, ki ste pri tem projektu sodelovali, 
še posebej poslancu Ivanu Hršaku, Niku Prebilu, županu Fran-
cu Sušniku, direktorici zdravstvenega doma dr. Hani Šuster Er-
javec in zobozdravnici Rasti Javorsky.
 
Aleksander Reberšek

Na Ministrstvu za infrastrukturo je bil 16. novembra 2020 pod-
pisan sofinancerski sporazum med Direkcijo RS za infrastruk-
turo in Občino Vransko o ureditvi hodnika za pešce ob državni 
cesti Ločica–Šentrupert na odseku znotraj naselja Prekopa (na 
fotografiji).

Vrednost vseh aktivnosti in del znaša 150.112,97 evrov.
Še letos bo objavljen razpis za izvajalca, gradnja pa se bo pred-
vidoma začela v začetku leta 2021.
 
Smo tik pred (v kolikor bodo vremenske razmere dopuščale) 
gradbenimi deli na poškodovanem delu vozišča v občini Pre-
bold na cesti Latkova vas–Trbovlje.
Rekonstrukcija mostu v Letušu ter izgradnja krožišča in križišča 
pa se že izvaja skladno s terminskim planom.
Na tem mestu se zahvaljujem vsem županom, podžupanji, 
DRSI in ministrstvo za infrastrukturo za pomoč in posluh za 
naše infrastrukturne projekte.
Želim si in tudi delam v smeri, da bi bili v naši dolini projekti, ki 
že dolgo stojijo, čim prej realizirani. 
Dejanja štejejo!
 
Aleksander Reberšek

V začetku decembra je bil v Državnem zboru potrjen Zakon o 
finančni razbremenitvi občin (ZFRO), na osnovi katerega bodo 
imele vse slovenske občine skupaj letno približno 71 milijonov 
evrov več sredstev za zagotavljanje višje kvalitete življenja ob-
čanov. Prav tako smo v naši vladni koaliciji občinam pomagali 
z nedavnim zajetnim dvigom povprečnin za leti 2020 in 2021 
ter jih dodatno podprli s finančno pomočjo Ministrstva za ob-
rambo za občanke in občane. Občine najbolje poznajo potrebe 
in želje svojih občanov. Zato je ustrezno financiranje občin bi-
stvenega pomena za zagotavljanje regionalnega razvoja in ra-
zvojnega preboja občin, še posebej podeželskih. Na infografiki 
prikazani zneski predstavljajo dodatna sredstva, ki smo jih za-
gotovili občinam iz Spodnje Savinjske doline: dvig povprečnin 
2020 + dvig povprečnin 2021 + finančna pomoč Ministrstva za 
obrambo.
7. 12. 2020 sprejeti prihranki po ZFRO še niso všteti v 

predstavljene zneske, saj ni bilo možno natančno izračunati 
prihrankov oziroma dodatkov po ZFRO.

Aleksander Reberšek

Na Vranskem še ena zobozdravstvena ambulanta za odrasle

Infrastrukturni projekti v Spodnji Savinjski dolini

Dodatnih 232 milijonov evrov za višjo kvaliteto 
življenja občank in občanov
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Beseda poslanca / Zgodilo se je

Vlada se je na seji 9. 12. 2020 odločila, da se prostovoljnim gasilskim dru-
štvom iz proračuna zaradi izpada prihodkov v letu 2020 zagotavlja nadome-
stilo izpada sredstev za namene nakupa osebne zaščitne opreme, skupne 
opreme in gasilskih vozil v naslednji višini: 
•  za PGD 1. kategorije 2.000 evrov, 
•  za PGD 2. kategorije 3.000 evrov, 
•  za PGD 3. kategorije 3.500 evrov, 
•  za PGD 4. kategorije 4.000 evrov, 
•  za PGD 5. kategorije 4.500 evrov. 

Nadomestilo je oproščeno plačila davkov in prispevkov. 
Ostajamo blizu tudi gasilcem. 
Na pomoč!
 
Aleksander Reberšek

Dogodki

V ponedeljek, 19. oktobra 2020, je bila znova razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19. S tem dnem smo gasilci 
prekinili večino aktivnosti, kot so usposabljanja, tekmovanja, srečanja in drugo. Izvajamo zgolj posredovanja ob nesrečah in 
požarih.

16. novembra 2020 je ob 2.11 uri v Petrovčah, občina Žalec, Gasilska zveza Žalec, prišlo do požara v gospodarskem objektu. 
Po prejemu informacije o dogodku so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva Dobriša vas-Petrovče, Drešinja vas, Levec, 
Kasaze-Liboje, Griže, Gotovlje in Žalec. Skupno je v intervenciji sodelovalo 66 gasilcev s 13 gasilskimi vozili. Po pogasitvi po-
žara je na požarni straži ostala operativna enota PGD Dobriša vas-Petrovče. Na gospodarskem objektu je bilo v požaru v celoti 
uničeno ostrešje in leseni del objekta. Gasilska intervencija se je zaključila okoli 8.30.

Nekaj statistike

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 13 intervencij, ki so skupno trajale 24 ur in 5 minut. Naj-
daljša intervencija je trajala 6 ur in 20 minut, najkrajša pa 50 minut. 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec

V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela, GPO Tabor ter GPO Braslovče so imeli 
eno intervencijo, v GPO Vransko pa intervencij niso imeli.

Prispevek pripravil:

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
e: tadej.zupan@gz-zalec.org
telefon: 051 38 28 85

Nismo pozabili na gasilce

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec
med 15. novembrom in 15. decembrom 2020
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Približuje se konec na glavo obrnjenega 
leta 2020. V našem zavodu smo se letos 
marsikaj novega naučili, vendar smo se 
marsičemu tudi odrekli. Še čez mnoga 
leta se bomo tega obdobja spominjali 
kot enega izmed bolj napornih, tako za 
stanovalce kakor za zaposlene. Na dru-
gi strani pa smo se trudili po najboljših 
močeh in smo lahko ponosni, da smo ga 
preživeli.
Verjetno si v začetku leta nihče ni pred-
stavljal, koliko litrov razkužila in mask 
bomo porabili do danes ter kakšna od-
rekanja nas čakajo. Predvsem je bil nov 
način življenja in razmišljanja težek za 
naše stanovalce. V skrbi za druge smo 

se skupaj učili, kako si pravilno umiti 
in razkužiti roke, kako pravilno nosimo 
masko. Zelo pomembno je bilo ohranja-
nje osebnih stikov s svojci prek obiskov, 
ki smo jih zagotavljali v fizični obliki ter 
v neomejenem časovnem obsegu, ves 
čas, ko je bilo to možno. Stanovalci so 
potrpežljivo prenašali ukrepe (in jih še), 
dneve brez obiskov njihovih najdražjih 
smo nadomeščali z videoklici. V tem 
času so naši stanovalci postali že pravi 
tehnološki mojstri na telefonih, saj so 
tako lahko svojim domačim pomahali, 
jih pozdravili, od najdražjih pa je bila 
pomembna tolažba, spodbudne bese-
de in pozitivne misli. Naši stanovalci 
so tako lahko v času omejenih obiskov 
videli svoje partnerje, otroke, vnuke, 
tudi pravnuke. Vsakodnevno prejema-
mo pakete za naše stanovalce z razni-
mi dobrotami od doma. Vedno znova 
nam pogrejejo srce presenečene oči 
naših stanovalcev, ko odpirajo pakete 
in pisma svojih najdražjih, ko jih vidijo 
in slišijo preko telefona. Predvsem pa 
nam je leto 2020 odvzelo veliko skupnih 
trenutkov ob aktivnostih, ob telovadbi, 
skupna druženja, piknike in pomembne 
trenutke s svojci, kar pa naši stanovalci 

najbolj pogrešajo. Še enkrat znova se je 
izkazalo, da znamo v težkih časih delo-
vati zelo povezano, potrpežljivo in da za 
dobro naših stanovalcev zmoremo mar-
sikaj.
Upamo, da nam veseli december pri-
čara čim več lepih trenutkov ter iskrice 
v očeh. V zadnje dni leta se podajamo 
optimistično ter ga zaključujemo z mis-
lijo, ki vedno znova pride na površje ob 
vseh materialnih dobrinah, za kateri-
mi se ženemo tako ali drugače – da je 
človeška toplina tista, ki nas osrečuje. 
S hrepenenjem čakamo trenutke, ko se 
bodo stanovalci zopet lahko brezskrbno 
objeli s svojimi domačimi. V novo leto 
se podajamo z upanjem, da nas čakajo 
lažji dnevi, obenem pa smo ob koncu 
leta bolj opremljeni in pripravljeni za 
nove izzive. 
Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč, poti so odprte,
za upe in želje in nove načrte!
Lepe praznične dni in srečno v novem 
letu vam želimo.
 
Jerneja Lakovšek, socialna delavka 
Zavoda sv. Rafaela Vransko

»Kultura gre svojo pot. Kakor luč je …« 
je pred približno sto leti zapisal Srečko 
Kosovel. Te njegove misli so bile  iztoč-
nica za pogovor z mag. Markom Repni-
kom, direktorjem JSKD.  
Z gostom Medobčinske splošne knji-
žnice Žalec se je sredi novembra v avli 
Doma II. slovenskega tabora Žalec po-
govarjala Jolanda Železnik, direktorica.
Koronavirus, ki močno kroji naše življe-
nje in se zajeda v vse pore našega biva-
nja, je močno posegel tudi na področje 
kulture. Programi in vsebine, ki so mno-
gim osmišljali življenje pred korono, iš-
čejo poti, kako priti med ljudi. Nekateri 
so postali virtualna resničnost, nekateri 
so žal usahnili.  
Kako si pot med ljudi utira ljubiteljska 
kultura, zelo dobro ve prvi mož JSKD, 
mag. Marko Repnik.  
Pred korono je bila ljubiteljska kultura 
pomemben gradnik javnega življenja. 

Skoraj ni bilo proslave brez lokalnega 
pevskega zbora, godbe na pihala ali 
folklorne skupine in drugih oblik pove-
zovanja in sodelovanja. Zdaj ni priredi-
tev, prav tako ne vaj in nastopov. Repnik 
ostaja pozitiven. Prepričan je, da utrip 
ljubiteljske kulture ne bo zamrl. Ko bo 
vse to za nami, bodo zagorele iskrice, ki 
zdaj tlijo. Zdaj so ustvarjanja bolj indi-
vidualna, a zagotovo se še bomo družili 
na množičnih prireditvah, ki jih mnogi 
že zelo pogrešamo.  
Povedal je, da JSKD za drugo leto na-
črtuje vse programe in aktivnosti, kot 
da virusa ne bo več. Upa, da bodo iz-
vedli dogodke, kot so si zamislili. Če pa 
bo virus še vedno krojil naše življenje, 
se bodo prilagodili, kolikor se bo dalo 
– deloma s selitvijo v svet virtualnosti, 
deloma pa tudi s prestavitvijo datumov.
V pogovoru, ki ga je snemala Savinjska 
televizija, je bilo nekaj besed name-

njenih tudi poti, po kateri stopa Marko 
Repnik. Akademski glasbenik je kulturi 
zapisan že od nekdaj. V Orkestru slo-
venske policije je najprej deloval kot 
solist, kasneje kot koncertni mojster – 
predvodnik orkestra. Leta 2007 se je 
zaposlil v JSKD OE Žalec, leta 2017 pa je 
postal direktor JSKD. Bil je član skupine 
Fešta band, je umetniški vodja Godbe 
Prebold in Godbe veteranov, ki deluje 
pod okriljem Univerze za tretje življenj-
sko obdobje Žalec. Še veliko vlog ima, ki 
vsak njegov dan polnijo s kulturo. Kadar 
ima čas, napiše kakšno pesem. Nekaj 
jih je že zbral in izdal v pesniški zbirki 
Iluzije.
Z njegovo pesmijo Nekoč, nekje je Že-
leznikova sklenila pogovor, ki si ga bo 
mogoče ogledati na programu Savinj-
ske TV, dosegljiv pa bo tudi na youtubu.
                                                  
T. Tavčar

2020 SE POSLAVLJA

BREZ MASKE … Z mag. Markom Repnikom, direktorjem JSKD

Zgodilo se je
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Zgodilo se je

V tednu od 16. do 20. novembra, ko praznujemo teden slo-
venskih splošnih knjižnic, smo knjižnice po vsej Sloveniji 
spomnile državljane, kako smo se prilagodile novim razme-
ram in katere knjižnične storitve so kljub oviram, ki jih ustvar-
ja epidemija, še vedno dostopne.
 
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo v koronačasu, 
ki nam je odvzel vse prireditve, ustvarili serijo pogovorov s 
skupnim imenom BREZ MASKE … PreBrano in IzBrano v knji-
žnici. Vse pogovore snema Savinjska televizija. Ogledate si jih 
lahko na programu omenjene televizije ali na youtubu. Po-
vezave do vseh pogovorov so objavljene tudi na naši spletni 
strani. V tem prazničnem tednu je bil naš gost mag. Marko 
Repnik, direktor JSKD. Pogovarjala sva se o kulturi v dobi 
koronavirusa in sklenila, kot je pred približno sto leti zapisal 
Srečko Kosovel: »Kultura gre svojo pot. Kakor luč je …«
 
Danes, v petek, 20. novembra 2020, pa začenjamo 14. sezono 
branja za odrasle Savinjčani beremo. Prijazno vas vabimo, da 
prelistate seznam knjig, ki jih ponujamo v branje. Prepričana 
sem, da vas bo mnogo knjig nagovorilo in povabilo k branju. 
Izbirali smo skrbno in izbrali premišljeno. Ponujamo vam raz-
lične žanre, spomnimo vas na nekatere dogodke, poklanjamo 
se nekaterim jubilejem, npr. 90-letnici Neže Maurer, častne 
občanke Občine Polzela.
 
Morda boste morali na kakšno knjigo malce počakati, a ved-
no ste bili strpni, zato vem, da boste tudi letos. Če pa so vam 
blizu e-knjige, vas vabim, da vstopite na portal Biblos. Večina 
knjig, ki jih ponujamo v branje, je na voljo tudi v elektronski 
obliki.

 

Ob tej priložnosti se vam tudi zahvaljujem, ker z razumeva-
njem spremljate vse spremembe, ki se dogajajo v knjižnici: 
odprto, zaprto, stično, brezstično … Trenutno vam lahko 
gradivo priskrbimo na vhodnih vratih, ob vstopu v knjižnico. 
Upam, da vas bomo kmalu spet smeli prepustiti užitku, ki ga 
prebujata sprehod med policami in brskanje po knjigah.
 
Pazite nase in ostanite zdravi, spoštovani bralke in bralci. 
Obiščite knjižnico, ki vam je najljubša ali najbližja. Imate 
možnost izbire – v Spodnji Savinjski dolini je kar 11 knjižnic. 
Mi smo tu za vas. S knjigo bosta samota in osamljenost moč-
no odrinjeni.
 
Tudi to, kar se nam dogaja letos, bo mimo. Ostal bo grenak 
spomin. Ker pa nas življenje ves čas brusi in s tem krepi, smo 
se zagotovo marsičesa naučili, morda začeli kaj bolj ceniti in 
se še bolj veseliti življenja.
 
Jolanda Železnik 
direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec

20. novembra 2020, na dan slovenskih splošnih knjižnic, 
začenjamo 14. sezono branja odraslih SAVINJČANI BEREMO.
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Knjižnična stran

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Vransko

torek in petek 12.00–18.00, sobota 8.00–12.00
tel.: 03 703 12 80
e-pošta: skvransko@zal.sik.si
www.zal.sik.si

ODRASLI:
Trnovec, B.: Neskončno potovanje Alme M. Karlin
Kay, A.: Sveta noč, zgaran na moč
Apter, T.: Moč pohvale
Castillo, J.: Vse, kar se je zgodilo z Mirando Huff
Klinc, L.: Kilometer nič
Riel, A.: Smola
Walker, H.: Ta nova
Tuomainen, A.: Mož, ki je umrl
Križnik, G.: Sveti Coprijan
Yassir, E.: Naučen sovraštva, doživel ljubezen
Shetty, J.: Mislite kot menih

MLADINA:
Riordan, R.: zbirka Percy Jackson in olimpijci
Vukotič, J.: Reformatorji v stripu
Župančič, O.: Ciciban  (zvočna knjiga)
Arko, A.: Naš Astor
Dodd, E.: Radosti življenja
Dodd, E.: Kaj šteje največ?
Ardagh, P.: Vesolje; Telesa; Dinozavri
Bauer, J.: Ding Dong zgodbe
Skaber, L.: Čez potok, ne čez most
Blade; A.: Lov na pošasti. Magova palica …

Občinska knjižnica Vransko

IN VENDAR
Svet je tak, kot je bil,
in vendar je čisto drugačen.
Na tej strani hriba sem jaz –
na oni je človek, ki mi je drag.
Hrbtne strani življenja ni.
Kamor se ozrem, gledam svetu v obraz.
(Neža Maurer)
 
Spoštovani,
naj vam verzi pesnice Neže Maurer, častne občanke Občine 
Polzela in letošnje jubilantke, vlijejo pogum in upanje v lepši 
čas novega leta 2021. Srečno vsem!
 
Kolektiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec

BREZ MASKE … POGOVOR Z 
dr. Saro JEREBIC, specialistko 
zakonske in družinske terapije
V drugem valu smo že skoraj dva meseca ujeti v epidemiji. 
Številke so zaskrbljujoče, strah zbujajoče. Povečuje se šte-
vilo okuženih, potrebnih bolnišničnega zdravljenja, pa tudi 
mrtvih. Epidemija prinaša številne izzive, ki za posameznika 
predstavljajo vir stresa. Na preizkušnji so naši odnosi. Rdeča 
nit pogovora, ki ga je vodila Jolanda Železnik, direktorica Me-
dobčinske splošne knjižnice Žalec, so bili prav ti.
Strokovnjakinja je razložila, kako spremenjene razmere vpli-

vajo na partnerske odnose, kaj narediti, če dva sedaj spozna-
ta, da sta si preveč različna, doživljata odtujenost in ne vidita 
več nobenega izhoda. Kako premostiti razlike, kako se pričeti 
pogovarjati, kaj konkretno lahko dva v paru naredita?
Ker veliko stisk izhaja tudi iz situacije, ki jo povzroča šolanje 
na domu, je bila pozornost pogovora usmerjena tudi na to, 
kako lahko starši najbolj pomagajo svojim otrokom, kar zade-
va šolo. Kako ravnati glede uporabe računalnikov, saj otroci 
veliko časa preživijo pred računalniškimi ekrani? Strokovnjaki 
so že pred epidemijo opozarjali o škodljivih posledicah, sedaj 
pa so računalniki in pametni telefoni za otroke edini vir pove-
zanosti z drugimi. Koliko je preveč, kaj starši lahko naredijo?
Ker prihajajo prazniki, trgovine pa so zaprte in ne moremo 
pričakovati zabav in druženj, je doc. dr. Sara Jerebic sveto-
vala, kako se lahko družine organizirajo za praznike, da bodo 
vseeno prijetni in lepi.
Izjemno zanimiv in aktualen pogovor si lahko ogledate na 
programu Savinjske televizije in na youtubovem kanalu.

Zapisala Jolanda Železnik.

KNJIŽNE NOVOSTI
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Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je ozaveščati ot-
roke in mlade o pomenu zajtrka v okviru zdravih prehranjeval-
nih navad. Prav tako je poudarek v uživanju lokalno pridelanih 
živil, ki imajo kratke transportne poti in ohranijo bogato hra-
nilno vrednost. Eden izmed ciljev je tudi izobraževanje otrok o 
pomenu čebel in čebeljih pridelkov.

Učenci Osnovne šole Vransko-Tabor si so na pobudo Čebe-
larske zveze Slovenije in v okviru programa Ekošola na temo 
Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki ga zaznamujemo ob 
dnevu slovenske hrane vsak tretji petek v novembru, tokrat 20. 
novembra, ogledali kratek video prispevek z naslovom Zajtrk z 
medom – super dan! Kar doma so si privoščili kruh z maslom 
in medom, mleko in jabolko. Prejeli smo precej utrinkov in fo-

tografij izdelkov, ki jih lahko preberete spodaj ali si jih ogledate 
v kratkem video prispevku (https://youtu.be/kkd3fvWCbKY).

In ne pozabite: »Domače pridelaj, domače kupuj, redno in 
zdravo zajtrkuj!«

V petek, 20. 11., smo imeli slovenski medeni zajtrk. Spekli smo 
palačinke in jih namazali s slastnim medom. Poplaknili smo jih 
z domačim mlekom in za malico pojedli domača jabolka. Za 
sladico po kosilu smo spekli medenjake. Naredili smo različne 
oblike, komaj počakali, da se spečejo, in jih na koncu še okra-
sili. Risali smo čebelice in poslušali pesmi o njih. Imeli smo se 
fajn!

Lep pozdrav

Manca, Mirjam, Maja in Marija Brvar

Hvala za povabilo na 10. tradicionalni slovenski zajtrk. Danes 
smo se v naši družini okrepčali z medom iz najstarejše slo-
venske 500 let stare lipe, iz visoko ležeče majhne vasice Rut 
v Baški grapi. Ekološka, popolnoma neškropljena jabolka smo 
pridelali sami v svojem sadovnjaku na Kozjanskem, po mleko 
pa smo šli peš na bližnjo kmetijo na Brišah nad Vranskim. Da 
vse le ni bilo popolnoma avtohtono slovensko, ampak vseeno 
naše – evropsko, smo na mizo dali belgijsko maslo.

Lep pozdrav
Kramarjevi 

Vranin glas

LETOS TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK "NA DALJAVO"
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Vranin glas

V jesenskem času smo drugošolci s POŠ Tabor,  Osnovne šole Vransko-Tabor pod mentorstvom razredničarke Stanke Tominšek 
Kužnik naredili urnik izobraževanja na domu in ga zapisali z 8 točkami.

Naši nasveti občanom za lepše dni
1. NAREDITE SI NAČRT ALI URNIK DEJAVNOSTI ZA VSAK DAN.
2. PIŠITE DNEVNIK, PESMI, ANEKDOTE, KRONIKO …
3. KUHAJTE ALI SPECITE PIŠKOTE PO NAŠEM RECEPTU.
4. TELOVADITE IN SE GIBAJTE NA PROSTEM VSAK DAN.
5. VSAK DAN NEKOGA POKLIČITE ALI NAPIŠITE PISMO.
6. SPECITE KRUH PO NAŠEM RECEPTU.
7. USTVARJAJTE DOBRE STVARI IN POTI …

Več o naši dejavnosti si preberite na https://www.mojaobcina.si/vransko/.

Želimo vam radostne praznike in zdravo, veselo ter zadovoljno leto 2021!

Drugošolci z razredničarkami Stanko Tominšek Kužnik, Marjeto Terbovšek in Natašo Pečovnik

Opis šolanja na daljavo drugošolcev z Osnovne šole Vransko-Tabor

Ta veseli dan kulture in senčno gledališče med drugošolci
Ta veseli dan kulture smo praznovali 3. decembra, na dan, ko 
se je rodil naš veliki pesnik France Prešeren. Letos je od nje-
govega rojstva preteklo že 220 let in Ta veseli dan kulture smo 
praznovali že dvajseto leto zapored. To je dan, ko slovenske 
kulturne ustanove odpirajo svoja vrata. Letos so se zaradi ne-
ljube situacije odprla spletna vrata na spletnih straneh muze-
jev, galerij, gledališč in drugih zavodov in tako smo si lahko »na 
daljavo« ogledali brezplačne razstave, vodenja, delavnice in 
predstave. Celoten program dogodkov za ta dan, izbor pred-
stav za otroke in odrasle ter povezave do spletnih učnih gradiv 
nam je pripravila knjižničarka Maja Praprotnik in nam olajšala 
»praznovanje«.
Navdihnila je tudi drugošolce Osnovne šole Vransko-Tabor, ki 
so ta dan zaznamovali z ogledom lutkovne predstave s senčni-
mi lutkami na našem rednem video srečanju. Predstavo Jan-
ček ježek nam je pripravila in zaigrala učiteljica Maja Jerman. 
Za to čudovito izkušnjo se ji vsi skupaj zahvaljujemo. Učenci so 
nato še sami ustvarili senčne lutke, nekateri pa so celo uprizo-

rili lastno lutkovno predstavo s senčnimi lutkami. Na povezavi 
https://youtu.be/3XdyFFLq9NI si lahko ogledate našo kratko 
video predstavitev Ta veselega dneva kulture.
 
Zapisala Nataša Pečovnik.



1 | S t r a n  

 

 

URADNE OBJAVE 
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Vransko, 23. december 2020          Številka 99/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1.  ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2021 

2. NAČRT ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2021 

3. PRAVILNIK o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti 
Občine Vransko 

4. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2021 

5. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2021 

6. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2021 

JAVNI RAZPISI 
 
7. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE JAVNEGA RAZPISA za 
sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko v 
letu 2021 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 8. dopisne seje občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
9. SEZNAM izvajalcev zimske službe na območju občine 
Vransko v sezoni 2020/21 
 
10. OBVESTILO AKOS o možnostih končnih 
uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja in v 
primeru nedelovanja storitev ali nedostopnosti interneta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 

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 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 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 Občina Vransko št. 21/12, 46/15 in 
54/16) je Občinski svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 
15. 12. 2020 sprejel 
 

O D L O K  
o proračunu Občine Vransko za leto 2021 

 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2021 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 2021  

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

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

       3.335.921 
  

2.744.483 
 2.344.035 
 2.051.330 

          225.282 
     65.422 

  2.000 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. 
prorač. Evropske unije 
 

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

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

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

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

 
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) 
 

400.448 
162.772 

 
3.200 

20.100 
500 

 
213.876 

 
61.000 
61.000 

                
                    

530.438                              
          366.932       

                   
163.506 

           
                  

3.248.226 
        1.023.401          

302.604 
33.431   

 
641.995 

9.600 
             35.770   

 
        1.151.602 

10.000 
621.858 

 
92.988 

 
426.755 

 
         1.016.836 
         1.016.836 

 
 

56.388 
42.185 

 
14.203 

 
87.694 
87.694 

 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2021  
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 

0 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
0 
 

0 

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 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2021  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

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

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

 

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

203.969 
            203.969  
             203.969  

             
 322.150                            

             322.150 
             322.150 

 
- 30.486 

             
     
 

-118.181 
                
              

- 87.694 
 
         
               

  38.004          
             
          
 

 
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. 
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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. 
 

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 2021 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 
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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. 
 

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 2021 
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 2021  
oblikuje v višini 30.769,95 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 30.769,95 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 2021 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 221.960,00 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 
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financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko 
likvidnostni zadolži do višine 146.000,00 EUR. 
 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij v letu 2021 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 2021 ne smejo zadolževati.  
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

18. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 
2021, 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: 410/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2021 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/15)  in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13,  10/14 in 58/16) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
Objave Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je 
Občinski svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 15. 12. 
2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 
2021, katerega sestavni del je naslednji 

N A Č R T  
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2021 

1. člen 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021, ki vključuje:   

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko 
s prilogami: 

1. Obrazec 1 - Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, 

2. Obrazec 2a - Načrt razpolaganja z zemljišči, 
3. Obrazec 2c - Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo. 

2. člen 

Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko, uporabljati pa se začne s 1.1.2021. 

Številka: 478/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 
Priloge: 
 
Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja 
 
BODOČI LASTNIK: OBČINA VRANSKO 
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1 LC 490211 
Ločica-
Zaplanina -
Limovce 

del parc. št. 
763/2, 
763/4, 
763/7, 778, 
780/1, 786/1 
vse k.o. 
1014 Ločica 
in del parcel 
89/6,89/10, 
90/1, 90/5, 
104/7, 
105/3, 
105/4, 619 
vse k.o. 
1015 
Zaplanina 

površina bo 
znana po 
geodetski 
odmeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
2021-
2022 

2 JP 916 121 
Zaplanina -
Pider 

del parc. št. 
105/6, 109/3 
115/2,155/1 
vse k.o. 
1015 
Zaplanina  

površina bo 
znana po 
geodetski 
odmeri 

 
 
 
4.000,00 

 
 
 
2021-
2022 

3 JP 916 022 
Čeplje - 
AMZS 
Poligon  

k.o. 1010 
Prekopa 
parc. št 
2636/21,  
parc.št. 
2631/14 

 
 
 
66,00 m2        
 
16m2 

 
 
 
660,00            
 
160,00 

 
 
 
2021 

4 JP 992 631 
Cerkev-
bloki-Videm 

parc. št. 2/2 
in 2/3 obe 
k.o. 1012 
Vransko 

površina bo 
znana po 
geodetski 
odmeri 

 
 
1.000,00 

 
 
2021 

   SKUPAJ 21.820,00  
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči 
 
LASTNIK: OBČINA VRANSKO 
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1 785/4, k.o. 1012 Vransko 505,00 m2 16.311,50 
  SKUPAJ 16.311,50 

 

Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo 

LASTNIK: OBČINA VRANSKO 
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1 1012 K.O. 
Vransko, 
parc.št. 
1420 

410,00 Vransko 
128, 3305 
Vransko 

122 835,8 46.386,00 

 
 

 
 
3. Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti 
Občine Vransko 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10, 53/10 in Uradne Objave Občine Vransko, št. 21/12, 
46/15 in 54/16), je Občinski svet Občine Vransko na 12. 
redni seji dne 15. 12. 2020 sprejel  

P R A V I L N I K  
o postopku obremenjevanja in o višini odškodnine 

za obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine 
Vransko 

 
 

I. Splošne določbe 
  

1. člen 
 
(1) S tem pravilnikom se določi postopek ustanovitve 
služnostne pravice in višina odškodnine za ustanovitev 
služnostne pravice na nepremičninah v lasti Občine Vransko. 

(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za 
ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah, ki imajo 
status javnega dobra. 

2. člen 
 
Pri obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami je 
potrebno upoštevati določila zakona in uredbe, ki urejata 
ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

3. člen 
 
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju in 
oddajanje javnih površin v uporabo, je odplačna. 
 

4. člen 
 
Postopek za obremenjevanje nepremičnega premoženja z 
ustanovitvijo služnostnih pravic izvaja občinska uprava 
Občine Vransko. 
 
 
II.  Postopek ustanovitve služnosti 
 

5. člen 
(določitev služnostne pravice) 

 
(1) Služnostno pravico se lahko ustanovi za položitev 
oziroma napeljavo komunalnega, komunikacijskega in 
podobnega voda oziroma priključka v, na ali nad služečo 
nepremičnino ali za dostop in vožnjo do služeče 
nepremičnine (predmet služnosti).  
 
(2) S služnostno pravico se sme obremeniti tudi 
nepremičnine s statusom grajenega javnega dobra.  
 
(3) Služnostno pravico je treba določiti racionalno in 
gospodarno, tako da le-ta služečo nepremičnino čim manj 
obremenjuje.  
 
(4) V služnostni pogodbi je treba vsebino in potek služnostne 
pravice natančno določiti in jo praviloma prikazati tudi k 
pogodbi priloženi skici.  
 

6. člen 
(postopek za podelitev služnostne pravice) 

 
(1) Postopek za podelitev služnostne pravice se začne na 
podlagi vloge zainteresiranega investitorja. Iz vloge mora biti 
razvidno, kakšna naj bi bila vsebina služnostne pravice ter 
opisano, kje in po kateri parceli naj bi služnost potekala ter 
globino, širino in dolžino posega.  
 
(2) Investitor mora k vlogi za ustanovitev služnostne pravice 
priložiti:  
– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase služnostne 
pravice,  
– katastrske in zemljiškoknjižne listine, če dejansko stanje ni 
razvidno iz uradnih evidenc in  
– skico, iz katere so razvidne podrobnosti glede dostopa do 
nepremičnine oziroma vožnje po njej.  
 
(3) Podatki o površini, obremenjeni s služnostno pravico, se 
povzamejo iz projektne in druge dokumentacije o 
nameravani služnosti.  
 
(4) Širina trase (varovalni pas) za zemeljski infrastrukturni 
vod ne more biti manjša od 0,5 m, za zračni vod pa ne manj 
od 1 m, oboje računano od zunanjega roba instalacije na 
vsako stran.  
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7. člen 
(plačilo služnostne pravice) 

 
(1) Služnostna pravica je odplačna, razen če je s tem 
odlokom ali drugim predpisom drugače določeno.  
 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor ali 
služnostni upravičenec.  
 
(3) Stroški postopka podelitve služnostne pravice bremenijo 
zavezanca za nadomestilo.  
 

8. člen 
(način plačila služnostne pravice) 

 
(1) Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice se 
praviloma obračuna v enkratnem znesku. Izročitev 
vknjižbenega dovoljenja investitorju ali služnostnemu 
upravičencu je možna šele po plačilu obveznosti.  
 
(2) V primeru, da je investitor ali služnostni upravičenec 
plačal nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice, pa se 
kasneje izkaže, da služnosti ne potrebuje in da na predmetu 
služnosti še ni izvedel nobenih aktivnosti, se mu po vložitvi 
vloge za vrnitev nadomestila in izbrisu služnostne pravice iz 
zemljiške knjige nadomestilo v nerevaloriziranem znesku 
vrne.  
 
(3) Po poteku obdobja podelitve služnostne pravice oziroma 
v primeru, da je investitor oziroma služnostni upravičenec na 
nepremičnini, ki je obremenjena s služnostno pravico že 
izvajal aktivnosti, pa želi predčasno prekini služnostno 
pravico, se nadomestilo ali sorazmerni del le-tega zavezancu 
ne vrne.  

 
9. člen 

(območja podeljevanja služnostne pravice) 
 
Območje občine je glede podeljevanja služnostne pravice 
razdeljeno na območja, kamor spadajo posamezna naselja 
oziroma zaselki: 

 
I. Območje – naselje Vransko 

  
II. Območje – Brode, Čeplje, Prekopa, Mala Prekopa, 
Stopnik, Selo pri Vranskem (vas), Ločica pri Vranskem 
(nižinski del), Male Prapreče, Podgrad, Tešova, 

  
III. Območje –Selo pri Vranskem (ostalo), Jeronim, Čreta, 
Prapreče, Vologa, Ločica pri Vranskem (ostalo), 
Zaplanina, Zajasovnik - del, Zahomce. 

  
10. člen  

(višina nadomestila za služnost)  
 

(1) Višina nadomestila za podeljeno služnost se določi glede 
na namensko rabo zemljišča, razvidno iz prostorskih aktov 
ter območje, v katerem se zemljišče nahaja ter je navedena 
v EUR/m2 brez DDV in znaša 30% od vrednosti zemljišča. 

 
Namenska raba  I. območje  II. območje  III. območje  

stavbna zemljišča  13,50  7,50  4,50  
kmetijska zemljišča  0,90  0,45  0,25 
 
(2) Kolikor bi višina nadomestila za služnost, določena po 
določilih prvega odstavka tega člena, presegala 5.000 EUR, 
se višino nadomestila določi z uradno cenitvijo.  
 
(3) Ne glede na izračun višine nadomestila za služnost ta ne 
more znašati manj kot 50 EUR brez DDV.  
 

11. člen 
(vzpostavitev v prejšnje stanje) 

 
Ob prenehanju služnostne pravice ima občina pravico od 
investitorja ali od služnostnega upravičenca ali od 
vsakokratnega lastnika nepremičnine zahtevati, da le-ta na 
svoje stroške odstrani komunalni vod oziroma objekt ipd. v, 
na ali nad služečo nepremičnino ter da vzpostavi prejšnje 
stanje (sanacija zemljišča ipd.).  
 

12. člen 
(povzročitev škode) 

 
Če služnostni upravičenec kot investitor oziroma njegov 
izvajalec pri gradnji predmeta služnosti povzroči občini ali 
tretji osebi kakršno koli škodo, jo je povzročitelj dolžan 
povrniti dejanskemu oškodovancu. Višino škode v primeru 
spornosti ugotovi cenilec. Investitor in izvajalec sta solidarno 
odgovorna za plačilo nadomestila, stroškov cenitve ter 
morebitnih drugih stroškov.  
 

13. člen 
(preureditev predmeta služnosti) 

 
Če postavitev predmeta služnosti moti občino pri izvedbi 
kakšnega njenega projekta, je investitor oziroma služnostni 
upravičenec na svoje stroške dolžan prestaviti oziroma 
preurediti predmet služnosti po navodilih občine, sicer lahko 
to na stroške investitorja oziroma služnostnega upravičenca 
naredi občina. Smiselno enako velja za primer, če je predmet 
služnosti zgolj uporaba nepremičnine.  
 

14. člen 
(brezplačna služnostna pravica) 

 
Brezplačno služnostno pravico se sme ustanoviti v primerih, 
v katerih se uresničuje širši interes občine. Širši interes s 
sklepom v vsakem posameznem primeru ugotovi župan. 
Praviloma, vendar ne izključno, je širši interes podan v 
naslednjih primerih:  
– pri izvajanju novogradnje ali rekonstrukcije komunalne 
opreme sočasno z gradnjami ali v zvezi z že obstoječo 
komunalno opremo, ki je v interesu občine. 
– kadar izvaja gradnjo oziroma investicijo komunalne opreme 
investitor, katerega (so)ustanovitelj oziroma (so)lastnik je 
Občina Vransko.  
 
 
III.  Končna določba 
 

15. člen 
 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

 
Številka: 007-01/2020                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 
 

 
 
 

4. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2021 
 
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 
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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 12. redni seji dne 15. 12. 2020 sprejel 

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

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2021  

 
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 2020 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: 4260/2020/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
5. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2021 

 
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 12. redni seji dne 15. 12. 
2020 sprejel  

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

za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Vransko za leto 2021  

1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2021 
je enaka kot v letu 2020 in znaša 0,005307 EUR/m2. 

2. 

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 
2021. 

3. 

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

Številka: 4261/2020/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
6. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2021 

 
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  12. redni seji  dne 15. 12. 
2020 sprejel 
 

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

Občini Vransko v letu 2021 
 
 

1. člen 
 
Višina  enkratne denarne pomoči novorojencem  v Občini 
Vransko se za leto 2021 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 
 500,00 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 2021. 
 

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

Številka: 1223/2020                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                              Franc Sušnik, l. r. 
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J A V N I   R A Z P I S I 

7. Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za 
sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko v 
letu 2021 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/2010 in 
Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) Občina 
Vransko objavlja  
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
J A V N E G A   R A Z P I S A 

za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v občini Vransko v letu 2021 

 
I. 
 

V javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini 
Vransko v letu 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
98/2020) se doda nova 1. točka, ki se glasi: 
 
»1. Naziv in sedež izvajalca razpisa 
 
Izvajalec razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko.« 
 
Dosedanje 1. do 7. točka postanejo 2. do 8. točka. 
 

II. 
 
V 3. točki se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»Izvajalci programov morajo dodeljena sredstva porabiti v 
letu 2021.« 
 

III. 
 

Prvi stavek prvega odstavka 5. točke se spremeni tako, da 
se glasi: 
»Rok za oddajo vlog je 8. 1. 2021.« 
 

IV. 
 
Prvi odstavek 6. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»Odpiranje vlog bo 11. 1. 2021 izvedla komisija, ki jo bo v ta 
namen imenoval župan.« 
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ocenjevanje in vrednotenje vlog bo komisija izvedla na 
podlagi Pogojev in meril za vrednotenje dejavnosti kulturnih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za 
leto 2021, ki jih je Občinski svet Občine Vransko sprejel na 8. 
dopisni seji 20. 10. 2020.« 
 

V. 
 

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 
 

VI. 
 

Vloge, ki so bile vložene pred objavo teh sprememb in 
dopolnitev javnega razpisa, ostanejo neodprte v veljavi, 
razen v primeru, da jih vlagatelji s pisno zahtevo umaknejo. 
V tem primeru se vloga neodprta vrne vlagatelju. 
 
Vlagatelj, ki je vlogo umaknil, lahko le-to do roka za oddajo 
vlog, tj. do 8. 1. 2021, nadomesti z novo vlogo. 
 
Številka: 4302-07/2020-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 8. dopisne seje občinskega sveta 
 

Z A P I S N I K 
8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko 

 
8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od petka, 16. 10. 2020, od 9. 
ure dalje, do torka, 20. 10. 2020, do 20. ure.  
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016 in 94/2020). 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo za sejo z glasovalnim 
listom (predlogi sklepov) vročeno po elektronski pošti. 
Gradivo za sejo je bilo objavljeno na spletni strani Občine 
Vransko (8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko 
- https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-
obcinskega-sveta/ ).  
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja seje 
glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 15.9.2020 in 7. dopisne 
seje, ki je potekala od 23. do 25.9.2020 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3.  Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2020 - obravnava in sprejem  
4. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem 
5. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 - prva 
obravnava 
6. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih 
sveč - obravnava in sprejem 
7. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in sprejem 
8. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2021 – obravnava in 
sprejem 
9. Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za leto 
2021 
10. Razno 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagani 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 188 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 8. dopisne seje:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 15.9.2020 in 7. 
dopisne seje, ki je potekala od 23. do 25.9.2020 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3.  Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2020 - obravnava in sprejem  
4. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem 
5. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 - prva 
obravnava 
6. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih 
nagrobnih sveč - obravnava in sprejem 
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7. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in 
sprejem 
8. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2021 – obravnava in sprejem 
9. Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za 
leto 2021 
10. Razno 
 
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 15.9.2020 in 7. 
dopisne seje, ki je potekala od 23. do 25.9.2020 
 
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 11. redne 
seje Občinskega sveta z dne 15. 9. 2020 v predloženem 
besedilu.«  
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 189 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 11. redne 
seje Občinskega sveta z dne 15. 9. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 7. dopisne 
seje Občinskega sveta z dne  25. 9. 2020 v predloženem 
besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 190 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 7. dopisne 
seje Občinskega sveta z dne  25. 9. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje 
vprašanja in pobude po elektronski pošti naslavljali na 
župana. 
 
V času trajanja dopisne seje ni bilo na župana naslovljeno 
nobeno vprašanje ali pobuda. 
 
Ad3: Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za 
leto 2020 - obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Vransko za leto 2020 v predlaganem 
besedilu.« 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA in 1 glasom PROTI predlog 
sklepa sprejel. 
 
Sklep št. 191 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2020 v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad4: Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 

»Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni načrt ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020 v 
predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 192 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za 
leto 2020 v predlaganem besedilu. 
 
Ad5: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 - 
prva obravnava 
 
V času trajanja dopisne seje je občinski svetnik Peter 
Reberšek v okviru predmetne točke dnevnega reda županu 
zastavil naslednje vprašanje:  
»Ali bo v proračunu 2021 tudi rezervacija za asfaltiranje cest 
v kolikor bodo s sofinanciranjem pri izgradnji pomagali 
občani?« 
 
Župan je na zastavljeno vprašanje odgovoril naslednje: 
»V predlogu proračuna Občine Vransko za leto 2021 je 
zapisano: 
- II. Posebni del na strani 10 
- 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
- 1302- Cestni promet in infrastruktura 
- 13021 – Sofinanciranje cestnih priključkov 
- 420 402 – Rekonstrukcije in adaptacije ………..50 000 €« 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o proračunu 
Občine Vransko za leto 2021 v prvem branju in ga posreduje 
v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 193 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 v prvem branju 
in ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na 
krajevno običajen način. 
 
Ad6: Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih 
nagrobnih sveč - obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Cena gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za odvoz nagrobnih sveč je 0,20872 
€/kg. Cena je brez DDV in se uporablja od 1.1.2021 dalje.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 194 
Cena gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za odvoz nagrobnih sveč je 
0,20872 €/kg. Cena je brez DDV in se uporablja od 
1.1.2021 dalje. 
 
Ad7: Pogoji in merila za vrednotenje programov 
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2021 - 
obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdijo se Pogoji in merila za vrednotenje dejavnosti 
kulturnih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 
Vransko za leto 2021 v predlaganem besedilu.« 
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Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 195 
Potrdijo se Pogoji in merila za vrednotenje dejavnosti 
kulturnih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna 
občine Vransko za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
Ad8: Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2021 – obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdijo se Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2021 
v predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 196 
Potrdijo se Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
Ad9: Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 
Občini Vransko za leto 2021 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila za 
izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko v letu 2021 v predlaganem 
besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 197 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v letu 2021 v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad10: Razno 
/ 
 
Dopisna seja je bila zaključena 20. 10. 2020, ob 20. uri. 

 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 20. 10. 2020 

Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik, l. r.                                  Franc Sušnik, l. r. 
 

O B V E S T I L A 

9. Seznam izvajalcev zimske službe na območju občine 
Vransko v sezoni 2020/21 

Občinske ceste   Izvajalec zimske 
službe 

LC 490211 Ločica - Zaplanina - Limovce                        
JP 916191 Zaplanina - Brvar   
JP 916121 Zaplanina - Pider   
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 6, 
15,15a, 15b in 18   

Novak Franc  s.p.        
041 720 497 
 
 
 

JP 992691 Brce - Jakov dol    
JP 992692 Brdovlan    
JP 916351 Ločica - Bokal    
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri 
Vranskem 7  
JP 916142 R447 - Hrastovec   
dovoz do  stanovanjskega objekta Zajasovnik 19 in 
20  
JP 916051 Osredek   
JP 916052 Osredek - Reberšek  
JP 916311 Osredek - Loka                                                                     

Novak Franc  s.p.        
041 720 497 

LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh 
JP 992671 Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - del  
JP 916134 Zahomce - Bistan   
JP 916131 Male Zahomce    
JP 916132 Zahomce - Marko    
JP 916133 Zahomce - Javoršk  
JP 992721 Ločica – Juteršek  
JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar  
JP 916035 odcep Strah  
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri 
Vranskem 38, 46 in gasilni dom  
dovoz do stanovanjskega objekta Ločica pri 
Vranskem 48                                   
JP 916135 Ravne - Podbregar  

Jerman  Primož          
041 264 824 

LC 490111 Vransko – Lipa                                     
JP  916161 Kale                                                                                                              
GC 093152 Vologa -  Orehovec    

Slapnik Aleksander      
041 361 452 

JP 916101 Ropasija  
GC 093148 Ropasija – Ptica (Košica)  
GC 093149 odcep Ručgar  
GC 093164  
GC 104010  
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 18 in 24  

Peter Dobnik            
041 216 639       

LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija) 
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim                     
JP 992511 Klakočovec – Klance              
JP 916371 Klakočovec - Bergant           
JP 916381 Klakočovec – Izlakar  
JP 916361 Tešova - Grabnar    
JP 916411 Tešova - Pečovnik                                    
JP 992611 Tešova - Križnik  
JP 916211 Strožnik  
JP 916081 Prilope  
JP 916201 Pestotnik    
dovoz do stanovanjskega objekta  Jeronim 27a, 27 
in  9,                                                                               
dovoz do stanovanjskega objekta  Tešova  6, 19,                                                           
dovoz do stanovanjskega objekta  Selo pri 
Vranskem  15 in 17                                                           
JP 992521 Brode - Selo  
JP 992581 Selski graben                                                      
JP 916173 Brode - Čeplje                                          
dovoz do stanovanjskega objekta  Stopnik 4, 5 in 7  
GC 093155 Selo - Plešnik                                                                                                             
LC 490252 Brode – Vransko                                                     
JP 992651 Brode - R447                                                                                                                
LC 490251 Vransko - trg                                                           
JP 992621 Trg - Gorica - Briše                                               
JP 992601 Brode - Tešova                                                                                                    
JP 992661 Brode - grič                                                     
JP 916302 Brode - graščina                                                                                                                                 
JP 992791 Petrol                                                                                                                                           
JP 992652 Brode – Tršča                                                       
JP 916071 Brode - Zajc                                                   
JP 916271 Brode - Juhart                                                                               
JP 916261 Brode -  Mihevc                                                       
GC 093141 Tršca - Vivoda                                                                         
LC 490191 Čeplje - Pondor                                                                                                          
JP 916023 Čeplje - Grofice                                                                   
JP 916021 Čeplje - Fabrika                                                      

KZ Vransko, z.o.o.       
031 301 316 
Skok Martin                    
070 810 185 
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JP 916022 Čeplje - AMZS Poligon                            
JP 916012  Prekopa - Blate                                               
dovoz do stanovanjskega objekta  Čeplje 15 in 23                                                                                                          
SAMO POSIPANJE CEST                     
LC 490123  Čreta - Vransko   (Ropasija - Čreta)                          
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                         
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                                                                     
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja                                                                    
LC490261  Prekopa - Podvrh      
JP 916101 Ropasija  
GC 093148 Ropasija – Ptica (Košica)  
JP 992561 Stopnik - Skok                                                   
GC 093149 Odcep Ručgar     
JP  916 282 Stopnik - Žnidaršič  
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                             

KZ Vransko, z.o.o.         
031 301 316 
Skok Martin                    
070 810 185 

JP 992501 Prapreče - Merinca              
JP 992491 Kovk   
JP 916111 Kovk - Škrabar                               
JP 916112 Škrabar - Teličnikar   
JP 992507 Prapreče – Kropivšek  
JP 992502 Odcep Kocijan              
JP 992506 Merinca - Dolinšek  
JP 992504 Merinca - Kos  
JP 992505 Merinca – Cencelj  
JP 992503 Merinca – vas JP 992508 Prapreče - 
Pahole                               
GC 093147 Odcep Vrhovnik  
GC 093146 Kapus – Prosivnik  
dovoz do stanovanjskega objekta  Prapreče 15c, 
16b, 24,24a in 26,  
dovoz do stanovanjskega objekta  Jeronim 36, 44, 
47, 45a in 49  

Tris d.o.o., 
Grabner Alojz  
041 66 302 
(izvaja samo 
pluženje cest) 
 
KZ Vransko, z.o.o.         
031 301 316 
Skok Martin                    
070 810 185 
(izvaja  samo 
posipanje cest)       

LC  490261 Prekopa - Podvrh                                                                
JP  992531 Prekopa - Jevše – Letonja  
GC 093162 Avtocesta – Križ  
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                         
JP  916 282 Stopnik – Žnidaršič  
JP  992561 Stopnik – Skok  
JP  992562 Stopnik  - Košiča  
JP 916061 Stopnik  -  Zore  
JP 916291 Stopnik – Banovič  
JP 992551 Prekopa - Stopnik – Čeplje  
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari                                                     
JP 992572 Stopnik – Nejč  
JP 996174 Zaboršt - ob avtocesti  
JP 916171 Stopnik – Kosem  
JP 916041  Čeplje - vinogradi   
JP 916241 Čeplje - Vršnik                                                           
JP 916172 Stopnik  - Greglč                                      
JP 916231  Obrtna cona Čeplje   
Zbirni center Čeplje   
JP 992815 Čeplje - ob križišču   
JP 992814 Čeplje - Rojšek  
JP 992811  Čeplje - priključki   
JP 992541  Prekopa - Čeplje  
JP 916011 Prekopa – Ribarič  
JP 992413 Prekopa - gmajna                                                                
JP 992411 Vindija I                                                                                                  
JP 992412 Vindija II                                                                                                      
JP 916013 Prekopa - Borštner (sušilnica)                     
dovoz do stanovanjskega objekta  Prekopa 12a, 
11c, 18a, 53                                                                                            
dovoz do stanovanjskega objekta Stopnik 9, 10, 
11, 17, 22, 24b, 29, 30a, 31,32, 34a, 38, 46b in 
52a                                                                                                      

Kralj Jože s.p.            
041 786 040 
(izvaja samo 
pluženje cest) 
 
 

LC 490123 Čreta - Vransko (Čreta - Ropasija)                                               
JP 916093 Punčuh  
JP 916091 Remic  
JP 916092 Planinski dom Čreta                       

Remic Franc                 
5725 065 

JP 992711 Zg. Limovce -  Prosivnik                                                             
JP 916181 Limovce - Lokan                                                                               

Ferme Anton                 
031 760 670 

dovoz do stanovanjskega objekta Limovce 8                      Ferme Anton                 
031 760 670 

JP 992532 Jevše – Dešnikar   
GC 093130 Kisovec I in II  

Kokovnik Ivan              
040 276 835    

 JP 992701 Sp. Limovce  - Poljanšek   
JP 992702 Limovce – Knez  

Bokal Franc s.p.           
040 366 441 

JP 992481 Podgrad - Križnik 
dovoz do stanovanjskega objekta   Prapreče 8, 7b, 
7c, 6a, 4a in 3a, 
JP 992641 Vransko - Podrigel                                    
JP 916421  Podrigel - Bolte                                                                            
JP 992771 Trg - Podgorica   
JP 916034 odcep Praprotnik                                                          
JP 992631 Cerkev - bloki - Videm                                                
JP 992633 Videm - Bogataj                                                                              
JP 916221 Videm -  po Zavrteh                                    
JP 992751 Trg - Maček                                                                           
JP 992781 Soseska - Videm                                               
JP 916031 Videm - Jošt                                                                               
JP 992632 Videm - Zupanc                                                                
JP 916331 Trg -  Pristolič                                                                            
JP 992741 Trg - bloki                                                                                    
JP 916341 Trg - Jošt                                                                             
JP 992591 Trg - Podgozd                                              
JP 916251 Brode -  čistilna naprava                                                                                                             
JP 916322 Trg -AP   
LC 490253 Priključek AP Vransko                                                                              
JP 916321 AP - bloki 89, 84                                                                        
JP 992731 Goričan - 447                                                              
JP 992761 Videm - Terčak - Marelica                                                                             
JP 916032 OŠ -  športa dvorana,                                       
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 14a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17f 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 32a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 35a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 82a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 58 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 64a 
dovoz do  Dom sv. Rafaela                        144a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 128 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 127  
dovoz do stanovanjskega bloka                  130a 
dovoz do stanovanjskega bloka                  130b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 135a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 122b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 120 
dovoz do zdravstveni dom  Vransko          130d 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  158  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  118a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  110a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko    24a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko    18a      
vsa parkirišča v naselju  Vransko                                                                   

Energetika Projekt      
040 490 712   
Kuserbanj Štefan        
031 726 876              

JP 916151 Zaplanina - Kamnik  
GC 093103 odcep Kamnik                                      
dovoz do  stanovanjskega objekta Zaplanina 3  

Brvar Milan ml.          
041 955 692 

JP 992671  Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - 
del                               
dovoz do  stanovanjskega objekta  Zahomce 20 

Strožič Rok              
041 794 198  
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10. Obvestilo AKOS o možnostih končnih uporabnikov 
za dostop do širokopasovnega omrežja in v primeru 
nedelovanja storitev ali nedostopnosti interneta 

V času epidemije Covid-19 so se povečale potrebe končnih 
uporabnikov po dostopu do širokopasovnega interneta in 
nemotenem delovanju storitev zaradi dela in šolanja od 
doma. Sledi povzetek AKOS o orodjih in institutih v pomoč 
uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki 
storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater 
oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede 
zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja 
storitve nasploh. 

Infrastruktura oz. kakšne so možnosti priklopa? Podatki 
o infrastrukturi elektronskih komunikacijah so v Sloveniji 
prosto dostopni, vendar je teh podatkov toliko, da je za 
obdelavo potrebno precej znanja in potrpljenja. Omenjeno 
olajša Geoportal AKOS, ki je enostaven za uporabo in 
omogoča vpogled v podatke elektronskih komunikacij in 
druge infrastrukture na enostaven način. S klikom na 
povezavo https://gis.akos-rs.si/HomePublic/Iskanje lahko 
vsak uporabnik vpiše svoj naslov in preveri, katera 
infrastruktura elektronskih komunikacij je razpoložljiva na 
njegovi lokaciji oz. v njegovi bližji okolici. Geoportal na svoji 
strani (glej povezavo: https://gis.akos-
rs.si/HomePublic/OPTPogledResult/slo) sicer vključuje 
mnogo prostorskih slojev in uporabniku omogoča številne 
možnosti poizvedovanja, o čemer je agencija že pisala na 
portalu Mipi (več informacij je na voljo na naslednji povezavi 
https://www.mipi.si/geoportal-akos-enostaven-vpogled-v-
podatke-elektronskih-komunikacij-za-vsakogar), informacije 
o zadnji nadgradnji pa je agencija objavila tudi na svoji 
spletni strani: https://www.akos-rs.si/medijsko-
sredisce/sporocila-za-javnost/novica/geoportal-akos-
objavljena-prenovljena-verzija-12 . 

Kaj pa če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega 
dostopa ali telefonije? Slovenska zakonodaja za primer, če 
končni uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa 
od ponudnikov storitev na komercialni osnovi le to zahteva 
kot  univerzalno storitev. Univerzalna storitev je mišljena kot 
varnostna mreža za vse državljane držav članic EU. ZEKom-
1 določa, da je univerzalna storitev najmanjši nabor storitev 
določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede 
na njihovo geografsko lego. V univerzalno storitev med 
drugim sodita tudi dostop do telefonskih storitev in interneta 
na fiksni lokaciji. V nadaljevanju ZEKom-1 določa, da mora 
biti storitev dostopna na lokaciji, na kateri uporabnik stalno 
prebiva ali opravlja dejavnost, ter da so upravičeni do nje tisti 
prebivalci, ki nimajo možnosti alternativnega dostopa do 
storitev iz nabora univerzalne storitve po dostopni ceni na 
trgu. Univerzalna storitev se lahko zagotavlja preko različnih 
tehnologij, izbira tehnologije pa je odvisna od tehničnih 
možnosti na lokaciji stalnega prebivališča uporabnika. 
Podrobnejši obseg univerzalne storitve skladno z ZEKom-1 
določa agencija. Trenutno je vsako gospodinjstvo v okviru 
zagotavljanja univerzalne storitve na lokaciji stalnega 
prebivališča upravičeno do dostopa do interneta s prenosno 
hitrostjo 4 Mbit/s k uporabniku in 512 kbit/s od uporabnika. V 
primeru, da je uporabnik ne more pridobiti od ponudnikov 
storitev na komercialni osnovi, je podjetje, ki mora to storitev 
zagotavljati kot izvajalec univerzalne storitve Telekom 
Slovenije, na katerega se lahko uporabniki obrnejo z zahtevo 
za zagotovitev te storitve. Če Telekom Slovenije uporabniku 
ne bo ponudil komercialne rešitve na povpraševanje, se 
lahko ta sklicuje na pravico do univerzalne storitve, Telekom 
Slovenije pa lahko preveri, ali je uporabnik upravičenec ali 
ne. Priključitev mora biti praviloma zagotovljena v roku 15 
dni, najdaljši rok pa je 30 dni, razen v primeru izrednih 
razmer. Dodatne informacije o univerzalni storitvi pa so na 

voljo tudi na portalu MiPi (informacije so na voljo na naslednji 
povezavi: https://www.mipi.si/teme/informacijska-
pismenost/univerzalna-storitev-omogoca-dostop-do-
interneta-vsem-prebivalcem-slovenije). 

AKOS Test Net omogoča uporabnikom merjenje 
dejanske zmogljivosti. Za merjenje dejanske zmogljivosti in 
kakovosti internetnega dostopa po lokacijah za fiksno in 
mobilno  omrežja  se  uporablja  spletna  storitev  AKOS Test 
Net. AKOS Test Net, ki je na voljo na naslednji spletni strani: 
https://www.akostest.net/sl/, je merilno in analitično orodje, 
potrjeno s strani agencije, ki končnim uporabnikom storitev 
dostopa do interneta omogoča izvajanje meritev zmogljivosti, 
kakovosti in transparentnosti internetne povezave. Njen 
namen je uporabnikom zagotavljati pregledne in razumljive 
informacije. Uporabniki s tem orodjem, neodvisno od 
ponudnikov, preverijo ali zagotovljene zmogljivost ustrezajo 
garantiranim zmogljivostim, ki sta jih s ponudnikom dorekla v 
pogodbi. V primeru, da temu ni tako, je prvi korak 
reklamacija neposredno pri ponudniku, po prejemu 
dokončnega odgovora, lahko uporabnik nadaljuje spor na 
agenciji. 

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik 
obrne na agencijo v zvezi z nedoseganjem internetne 
hitrosti oz. nedelovanja storitve? V zvezi z nedelovanjem 
storitev lahko končni uporabnik v primeru, da operater ne 
zagotavlja storitev, kot so opredeljene v naročniški pogodbi, 
na podlagi 142. člena Zakona o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013 in 40/2014-ZIN-B, 
54/14 - odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 – Odl.US; v 
nadaljevanju: ZEKom-1) pri operaterju poda ugovor 
(reklamacijo) zaradi nedelovanja storitev. Ugovor mora vložiti 
zoper vsak račun, po predhodno prijavljeni napaki, izdan za 
obračunsko obdobje, v katerem naročene storitve ne 
delujejo, vendar pa je čas, v katerem lahko vloži ugovor, 
omejen. Vložiti ga mora namreč v 15 dneh od dneva, ko se 
je seznanili z računom, najpozneje pa v 60 dneh od njegove 
izdaje. Obenem lahko hkrati z ugovorom od operaterja 
zahteva tudi nadomestilo za primer nedelovanja storitevali 
slabšega delovanja storitev. Na podlagi 1. odstavka 129. 
člena ZEKom-1 morajo namreč operaterji v naročniški 
pogodbi opredeliti predvidena nadomestila in povračila za 
primer, da operater storitev ne izvaja v skladu s pogodbeno 
dogovorjeno kakovostjo (6. točka). Ta nadomestila pa naj ne 
bi bila nižja od tistih, določenih v 66. točki 
Samoregulacijskega kodeksa (https://www.akos-
rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/koristne-povezave#c309), ki 
so ga operaterji sprejeli leta 2014. 

Če končni uporabnik ni zadovoljen z operaterjevim 
odgovorom, lahko po končanem reklamacijskem postopku 
vloži predlog za reševanje spora pred agencijo: 

- če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora le-temu ne 
ugodi, lahko predlog za rešitev spora pred agencijo vloži 
v 15 dneh po vročitvi operaterjeve odločitve, 

- če operater v 15 dneh od vložitve o ugovoru ne odloči, pa 
lahko predlog za rešitev spora vloži v 30 dneh po vložitvi 
ugovora pri operaterju. 

 
Predlog za rešitev spora pred agencijo mora biti lastnoročno 
podpisan, naslovljen mora biti na agencijo, iz njega mora biti 
razviden predmet spora ter v njem natančno opredeljen 
zahtevek skupaj s krajšo obrazložitvijo problema. 

 
 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Iz življenja društev

Praznične mašn'ce
Ker vas člani literarnega društva Livra Vransko letos žal 
nismo mogli razveseliti s praznično navihano predstavo, 
smo v trgu postavili pano in ga poimenovali PRAZNIČNE 
MAŠN'CE. Vse krajane smo povabili k ustvarjanju in raz-
stavljenih je bilo veliko navdihujočih misli, pesmi, otroških 
risbic, okraskov in podobno. 

Kot se zaokroži darilo z mašn'co, se je tudi leto 2020 na 
Vranskem.
 
Vse lepo v prihajajočem letu vam želimo člani Livre!

Donacija, ki vas nič ne stane - www.zagasilce.si
V letu 2019 je v državnem proračunu ostalo kar 
5.225.969 evrov nerazporejene dohodnine, ki bi 
jo lahko posamezniki donirali med društva. Ker 
sredstva niso bila donirana, so se posledično 
˝vrnila˝ v državni proračun.

Zakaj donirati 0,5 % dohodnine gasilcem?
Dohodnina se vam odmeri v skladu z zakonoda-
jo, tega žal ne morete spremeniti. Lahko pa del 
te dohodnine ciljno usmerite za PGD Prekopa-
-Čeplje-Stopnik. V letošnjem letu smo bili kljub 
epidemiji zelo aktivni, še večji projekt pa snuje-
mo za leto 2021. Za svoje delo pa, tako kot vedno, 
potrebujemo vašo podporo.

Kako to storite?
1. Postopek je enostaven, varen in hiter. Ob prija-
vi v platformo E-Donacije na spletni strani www.
zagasilce.si, odgovorite na nekaj vprašanj, na 
podlagi katerih vam aplikacija ponudi možnost 
doniranja brez lastne-
ga vložka in doniranje 
dohodnine.
2. Platforma deluje 
tako, da vam ni tre-
ba hoditi nikamor, vse 
uredite kar prek telefo-

na ali računalnika v nekaj minutah (ne potrebujete nobenih digitalnih potrdil ali certifikatov). Za vašo 
pomoč in podporo se vam prekopski gasilci že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Na pomoč!

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
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VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

Vsak začetek je težak in to zagotovo velja tako za najstnike 
kot tudi starejše, ki prvič sedejo za volan osebnega avtomo-
bila. V cestnem prometu je stopnja verjetnosti za povzročitev 
prometne nesreče zagotovo večja pri voznikih, ki so na za-
četku samostojne vožnje. Vožnja voznika mladoletnika oziro-
ma kandidata za voznika s tako imenovanim spremljevalcem, 
poleg usposabljanja v šoli vožnje, velja za varen in učinkovit 
način pridobivanja prometnih izkušenj. Tovrstna vožnja je na-
menjena usposabljanju voznikov za vozniški izpit in ne nado-
mešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje 
oziroma nadgrajuje. Zanimanje za vožnjo s spremljevalcem je 
precejšnje, na Upravni enoti Žalec letno prejmemo več kot 
120  tovrstnih vlog.

Najstniki lahko za volan osebnega avtomobila prvič sedejo 
le, če so starejši od 16 let, ob prisotnosti spremljevalca, ki ni 
učitelj šole vožnje. Ob tem morata tako voznik kot tudi spre-
mljevalec izpolnjevati določene pogoje.

Zakon o voznikih določa, da je spremljevalec lahko starš, 
skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in 
ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil ka-
tegorije B najmanj pet let, v evidenci izrečenih kazenskih točk 
nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Repu-
bliki Sloveniji. Kandidata, mlajšega od 18 let, lahko spremlja 
druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo njegovi 
starši, skrbnik oziroma rejnik. Spremljevalcev je lahko več in 
morajo biti vpisani v evidenčni karton vožnje. Na tovrstni vo-
žnji mora biti vozilo  označeno s tablico “L”, ki jo je mogoče 
kupiti v določenih avtošolah.

Na Upravni enoti Žalec ali Krajevnem uradu Vransko lahko 
vlogo za vpis spremljevalca vloži kandidat, njegov zakoni-
ti zastopnik ali pooblaščenec, kjer ima kandidat prijavljeno 

stalno prebivališče. Vlogi, ki je objavljena tudi na spletni 
strani e-uprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/
vloga.html?id=3385), je treba priložiti evidenčni karton vo-
žnje (original), zdravniško spričevalo, lahko pa tudi izpis iz 
evidence kazenskih točk (tega sicer lahko pridobi upravna 
enota po uradni dolžnosti). Ob vložitvi vloge je treba plačati  
upravno takso v višini 22,60 evra. Nakar na upravni enoti, ob 
izpolnjevanju pogojev, izvedemo vpis spremljevalca v register 
voznikov in v evidenčni karton vožnje. Spremljevalcu izročimo 
tudi navodila za vožnjo s spremljevalcem.

Kandidat za voznika lahko vozi osebni avtomobil s spremlje-
valcem na območju Republike Slovenije, dokler ne opravi vo-
zniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar 
največ dve leti od vpisa spremljevalca v register voznikov in v 
evidenčni karton vožnje. Kandidat za voznika mora na vožnji 
imeti pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško 
spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za 
vožnjo vozil kategorije B.  Odgovornost za varno vožnjo in za 
prekršek je na strani spremljevalca.

Hkrati vas obveščamo, da Upravna enota Žalec zaradi trenu-
tnih razmer posluje na način naročanja. Izvajamo pretežni del 
nalog, razen tistih, ki jih je Vlada Republike Slovenije začasno 
prepovedala. Med drugim je začasno prepovedano tudi izva-
janje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motor-
nih vozil, zato se na upravni enoti trenutno ni možno priglasiti 
na teoretični ali praktični del vozniškega izpita.

Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
upravna enota trenutno  ni dolžna sprejeti vloge v fizični ob-
liki ali ustne vloge na zapisnik, razen vloge, ki se po zakonu 
lahko vloži samo pri organu (npr. za pridobitev kvalificiranega 
digitalnega potrdila, overitve, osebni dokumenti in tako da-
lje). Vloge lahko stranke vložijo po elektronski poti tudi brez 
varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom na 
e-naslov ue.zalec@gov.si ali po navadni pošti. Več informacij 
si lahko preberete na spletnih straneh Upravne enote Žalec.

Želimo vam varne poti in veliko zdravja.

Simona Stanter, načelnica Upravne enote Žalec

Ne spreglejte
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V SPOMIN

ZAHVALA

Umrl je mož! Ne, ni umrl!
Oči le časne je zaprl,
da se po trudu in po boju
oddahne v blaženem pokoju. 
(Simon Gregorčič)  

Žalostni in še vedno globoko pretreseni sporočamo, da je tri-
indvajsetega oktobra letos v boju z zahrbtnim virusom oma-
galo srce našega ljubega, nenadomestljivega Antona Cestnika. 
Razum ve, da je za vedno odšel, a srce noče sprejeti, da ga ne 
bomo nikoli več videli, slišali, ga objeli … Ljubečih, močnih 
vezi ne more pretrgati niti smrt, za vedno bo ostal z nami, 
čeprav je daleč na drugi strani mavrice …
Vse življenje se je trudil biti dober, pošten, zanesljiv človek in 
zapustil je neizbrisne sledi pri najbližjih kot tudi v lokalni in 
širši družbeni skupnosti. Bil je njen dejaven član in pomagal 
je graditi družbo po meri malega človeka. 

Po končani osnovni šoli se je moral zaposliti, a v njem želja 
po nadaljnjem šolanju ni ugasnila. Ob delu je končal kmetij-
sko-gospodarsko šolo in pozneje, ko si je ustvaril družino, še 
srednjo gozdarsko tehnično šolo v Postojni. Neizmerno rad 
je imel naravo in delo gozdarja, ki ga je vso delovno dobo 
prizadevno in uspešno opravljal pri GG Celje. Ves čas pa je 
poglabljal svoje znanje na področju gozdarstva in cenili so 
ga tako sodelavci kot kooperanti. Zaslužen je  za izgradnjo 
mnogih cest do zaselkov v okolici Vranskega, za dolgoletno 
prizadevanje na področju izgradnje ter obnove krajevnih in 
gozdnih cest je dobil tudi priznanje ter zahvalo tedanje kra-
jevne skupnosti.
Bil je dejaven v različnih krajevnih in občinskih društvih, član 
in načelnik civilne zaščite ter dolgoletni član krajevnega ozi-
roma občinskega gasilskega društva in Gasilske zveze Slove-
nije. Za vestno in prizadevno delo v gasilstvu ter na področju 
požarne varnosti je bil tudi odlikovan.
Vedno je bil pripravljen pomagati in vrata njegovega doma so 
bila odprta za vsakogar, ki je želel njegov nasvet ali pomoč.
Ko se je umaknil iz družbenega življenja, pa se je še bolj 
posvetil družini in neizmerno užival z ženo, s katero sta pre-
živela 65 skupnih let ter ustvarila topel dom, v katerega smo 
se rade  vračale hčere s svojimi družinami. Še posebno so ga 
razveseljevali vnuki in pravnuki. Bil je najbolj srečen, ko smo 
bili vsi skupaj. Pogrešali ga bomo, a nikoli pozabili. Hvaležni 
smo za vsak trenutek, ki smo ga preživeli z njim, in nikoli ne 
bo zares odšel, ostal bo v naših srcih in mislih.
Zaradi epidemije ga drugi sorodniki, prijatelji, znanci in 
sokrajani niso mogli pospremiti na njegovi zadnji poti, a 
iskrena hvala vsem, ki so bili v teh težkih trenutkih z nami v 
mislih, nam izrekli sožalje in izrazili spoštovanje do njega ter 
prižgali svečke na njegovem grobu.

Marta Cestnik Krpič

Ne spreglejte

Z bolečino v srcu smo se poslovili od nam 
ljubega očeta, brata, strica, tasta, dedka in pradedka

JOŽEFA PIKLJA  (24. 2. 1941–22. 11. 2020)

s Tešove.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in darove na-
mesto rož za cerkev. Posebna zahvala zdravnici Ljubi Centrih Četina, župniku Jožetu Turineku, pogrebni službi Ropotar za 

organizacijo in vodenje pogreba in vsem, ki so kakor koli pomagali.
 

Vsi, ki smo te imeli radi.

Samo to še opravim,
samo to še postorim,

potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)
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Ne spreglejte

Čebele nas spremljajo že tisočletja. Med so izredno cenili že 
v pradavnini. Uporabljali so ga kot sladilo, živilo, lepotilno 
sredstvo in zdravilo.  Kleopatra je dobro poznala skrivnosti 
negovanja in razvajanja z medom, saj ga je cenila kot eliksir 
življenja. Za naše prednike je bil med edino sladilo, vosek pa 
je bil nepogrešljiv vir svetlobe. Kako lepa simbolika, ki raz-
kriva, kako pomembne so čebele za človeštvo.  Danes pa se 
vedno bolj zavedamo širšega pomena čebel in znamenitega 
reka, ki pravi, da brez čebel ne bo življenja.
Slovenci smo čebelarski narod, ponosni na dolgoletno čebe-
larsko tradicijo. Še toliko bolj pa smo ponosni na bogat izbor 
pristnih čebeljih pridelkov in izdelkov, ki jih lahko ponudimo. 
Naravne danosti naše čudovite dežele omogočajo pridelavo 
različnih vrst medu. Predstavljamo vam tipične vrste sloven-
skega medu in njihove značilnosti. Ločimo jih po barvi, vonju, 
okusu, aromi. Okusite pestrost slovenskih medov in poiščite 
sebi najljubšega. 
• Akacijev med je milega okusa, svetle barve in nežnega 

vonja.
• Lipov med je svetlo rumene do svetlo jantarne barve z 

zelenim odtenkom, diši prijetno po svežini, mentolu in 
lipovem cvetju.

• Cvetlični med ima vonj in aromo cvetlic, iz katerih izhaja.
• Kostanjev med  je grenkega okusa in vsebuje veliko ru-

dninskih snovi.
• Smrekov med je rdečerjave barve, z vonjem in aromo po 

sirupu iz smrekovih vršičkov, smoli in lubju iglavcev.
• Hojev med je pogosto temno sivorjave barve z zelenim 

odsevom in aromo po mleku v prahu, smoli. 
• Gozdni med je mešanica različnih vrst mane, je od svetlo 

do temno rjave barve, z rdečim ali zelenim odtenkom. 
Vsebuje veliko rudninskih snovi.

Med je čebelji pridelek, ki ga čebele največ pridelajo in se 
tudi najbolj pogosto uporablja. Vsebuje veliko zelo pomemb-
nih sestavin, ki so pomembne za delovanje organizma. 

Priporočilo priznane romunske nutricionistke, čebelarke in 
poznavalke čebeljih pridelkov in izdelkov v terapevtske na-
mene ge. Aline Varadi je, da če želimo okrepiti imunski sis-
tem, moramo posegati po čebeljih pridelkih. Zato ne gre za-
nemariti tudi drugih čebeljih pridelkov, kot so: cvetni prah, 
propolis, matični mleček. Njeno mnenje je, da je pomembno 
dnevno uživanje medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, 
propolisa, saj  vsebujejo vse, kar potrebuje človeško telo za 
uravnoteženo delovanje.
Cvetni prah vsebuje idealno razmerje sestavin, ki jih potre-
buje človeško telo za ohranjanje in izboljšanje zdravja. Vsebu-
je selen in cink, ki sta ključni sestavini za pravilno delovanje 
imunskega sistema. Cink je pomemben za razvoj in pravilno 
delovanje celic, selen pa pomaga organizmu pri obnavljanju 
celic.
Matični mleček vliva telesu moč, ohranja zdravje in krepi 
imunski sistem. Deluje protivnetno in pomaga v boju proti 
raku.
Propolis je uspešen v boju proti bakterijam in virusom, pa 
tudi glivicam. Na trgu dobite nov izdelek, negovalno razprši-
lo s propolisom BeeCare, ki je namenjeno za čiščenje, nego 
in zaščito rok. Čebelji pridelki imajo lastnost, da organizmu 
dajo tisto, česar mu primanjkuje, in so zato pomembni pri 
vzpostavljanju ravnovesja. Posnetek predavanja Aline Varadi 
najdete na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=fD-
gcSPfgtAk. Čebelji pridelki vsebujejo pestro paleto hranljivih 
snovi, ki jih telo potrebuje za uravnoteženo delovanje in jih 
ne najdemo v nobenem drugem živilu v tako skoncentrirani, 
kompleksni obliki.

Krepimo svojo odpornost, vzpostavimo ravnovesje v organiz-
mu, poskrbimo za zadostni vnos antioksidantov in bodimo 
uspešni v boju proti mikrobom z uživanjem čebeljih pridelkov 
in izdelkov slovenskih čebelarjev.

Nataša Štrukelj Klemenčič, svetovalka specialistka za 
ekonomiko na Čebelarski zvezi Slovenije

Pozitivni učinki čebeljih pridelkov in izdelkov
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Ne spreglejte

V torek, 15. decembra 2020, se je Občinski svet Občine 
Vransko sestal na 12. redni seji, ki pa je zaradi še vedno 
slabih epidemioloških razmer potekala v obliki videokon-
ference.

Občinski svet je v začetku seje pregledal sklepe in potrdil za-
pisnik 8. dopisne seje, ki je potekala med 16. in 20. oktobrom.
V okviru druge točke dnevnega reda je po že ustaljeni navadi 
obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov, ki so jih 
tokrat posredovali Breda Čvan, Jože Matko, Kristina Reber-
šek, Marjan Pečovnik, Nataša Juhart, Sonja Cencelj in Peter 
Reberšek.
Osrednja točka dnevnega reda seje je bila namenjena obrav-
navi predloga proračuna Občine Vransko za leto 2021. Osnu-
tek le-tega je bil po prvi obravnavi na oktobrski dopisni seji v 
mesecu novembru v 30-dnevni javni obravnavi, a nanj s stra-
ni javnosti ni bila posredovana nobena pripomba ali predlog. 
So se pa, kot je ob predstavitvi predloga proračuna poudaril 
župan, v tem času bistveno spremenila finančna izhodišča za 
njegovo pripravo. Po letih zategovanja pasu, ki je predvsem 
za mnoge podeželske občine pomenilo že kritičen razkorak 
med njihovimi zakonsko določenimi obveznostmi in razpolo-

žljivimi finančnimi sredstvi, je namreč država letos le prisluh-
nila tudi (podeželskim) občinam in jih finančno nekoliko raz-
bremenila. Predlog proračuna Občine Vransko za leto 2021 je 
občinski svet nato soglasno sprejel.

V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel še Pravilnik o po-
stopku obremenjevanja in o višini odškodnine za obremenje-
vanje nepremičnin v lasti Občine Vransko, Sklep o povprečni 
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021, 
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko za 
leto 2021 ter Sklep o višini enkratne denarne pomoči za no-
vorojence v občini Vransko za leto 2021. S slednjim je nagra-
do za četrtega in vsakega naslednjega novorojenca v družini 
dvignil s 400 na 500 evrov.
Zvočni posnetek seje in gradivo za sejo sta dosegljiva na sple-
tnem naslovu http://www.vransko.si/seje-obcinskega-sve-
ta/.

Občinska uprava

Na 12. redni seji občinskega sveta sprejet proračun Občine 
Vransko za leto 2021
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Čestitamo ob dnevu   
samostojnosti in enotnosti. 
 

Župan, občinski svet in občinska uprava 
 

Ne spreglejte
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LETOŠNJI PRAZNIKI BODO ŽAL DRUGAČNI, 
A NAJ ZATO NE BODO NIČ MANJ DOŽIVETI.

ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE

TER PONOSNO PRAZNOVANJE
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.

NOVO LETO PA NAJ 
ZAZNAMUJETA PREDVSEM

ZDRAVJE IN UPANJE.
VSE DOBRO V LETU 2021!

ALEKSANDER REBERŠEK
poslanec v Državnem zboru

svetniki in svetnice 
NSi VRANSKO

ter OO NSi VRANSKO

Ne spreglejte
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Ne spreglejte
 

Vse, kar se moramo odločiti, je, kaj storiti s časom, ki nam je dan.  

J. R. R. Tolkien 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 SSRREEČNNOO  22002211!!  
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
DDrraaggii  oottrrooccii,,  uučeennccii,,  ssttaarrššii!!  
  
Svet je utihnil. 
Situacija, v kateri smo se znašli, nas je pošteno prizemljila, vrgla iz 
vsakdanjega ritma in nas soočila s seboj. Prej samoumevne stvari  
nenadoma niso več takšne.  
Brez vsakega dvoma so pred nami številni izzivi, pa tudi nove priložnosti, 
ki jih lahko z veliko mero optimizma in osredotočenosti preživimo brez 
prevelikih čustvenih naporov. 
Preusmerite svoje misli v to, kar imate, in se ne izgubljajte v iskanju 
tistega, česar ta trenutek ne morete imeti.  Bodite hvaležni, da ste zdravi in 
da so zdravi vaši najbližji.  
Namenite kakšno lepo misel vsem, ki so vam blizu. 
Tudi naša želja je čimprejšnja vrnitev v nove stare tire in vse lepo v letu 
2021! 
 
                                          KKoolleekkttiivv  OOssnnoovvnnee  ššoollee  iinn  VVrrttccaa  VVrraannsskkoo--TTaabboorr  
                                                                                                                                                                        zz  rraavvnnaatteelljjiiccoo  MMaajjddoo  PPiikkll                
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Ne spreglejte
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VVssaakkaa  bbeesseeddaa,,  vvssaakk  ppoogglleedd,,  
vvssaakkoo  ddeejjaannjjee  iinn  vvssaakk  nnaassmmeehh  
llaahhkkoo  pprriinneessee  ssrreeččoo  lljjuuddeemm..  

  
DDaa  bbii  jjiihh  vv  ččaassuu,,  kkii  pprriihhaajjaa,,    

ččiimm  vveeččkkrraatt  pprreejjeellii  iinn  ppooddaarriillii..  
  
  
  
  
  

VVeesseell  bboožžiičč  iinn  ssrreeččnnoo  vv  lleettuu  22002211..  
 

Zavod za kulturo, turizem  
in šport Vransko 

Ne spreglejte
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Znova je tisti čas v letu, ko vas prosimo za pomoč, ki vas nič ne stane, 
nam pa pomeni ogromno. Vabimo vas, da nam namenite tisti del 
dohodnine, ki ga kot davkoplačevalci lahko namenite društvom, ki 
delujejo v javnem interesu. Z mobilnim telefonom poskenirajte kodo 
ali obiščite naslov bit.ly/vranivransko, natisnite obrazec, ga izpolnite in 
pošljite na najbližji davčni urad. Lahko pa donacijo uredite tudi v e-
davkih. Za vas to ne pomeni dodatne davčne obremenitve, le to, da 
boste nekaj deset evrov vaših davkov namenili za točno določen 
namen — za najbolj kakovostno športno vadbo otrok. Lani smo na ta 
način zbrali že preko 700 evrov, letos je naš cilj okroglih 1000 evrov. 
Kaj 1000 evrov pomeni za nas? S 1000 evri lahko vse leto plačujemo 
sodnike večine selekcij, dva meseca 
pokrijemo stroške uporabe športne dvo-
rane, trem mlajšim selekcijam kupimo 
drese ali 70 mladih košarkarjev opremi-
mo v enotne jopice. 

Vsem, ki se boste odzvali našemu pozivu, 
se Vrani iskreno zahvaljujemo! 

PPooddpprriittee  VVrraannee  zz  
ddeelleežžeemm  ddoohhooddnniinnee  

Ne spreglejte



Ostanite odgovorni in ostanite zdravi.


