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številka 174
Vransko, 28. 1. 2021
Fotografija na naslovnici: Sašo Rakič

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@siol.net 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Akelei, d. o. o.
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, 
OŠ Vransko–Tabor, Občinska knjižnica Vransko, 
Čebelarska zveza Slovenije, ŠRD Ločica

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 25. 2. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 2. 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.

UREDNIŠTVO

Iz vsebine

Beseda poslanca

str. 3

Zgodilo se je

str. 4

Knjižnična stran

str. 6

Vranin glas

str. 7

Iz življenja društev  

str. 7

Ne spreglejte

str. 8

Uradne objave

str. 9



3www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Beseda poslanca

NSi je uspela z amandmajem k PKP7: Zaposleni, ki izpolnjujejo 
pogoje za starostno upokojitev, bodo delovno razmerje lahko 
nadaljevali s soglasjem delodajalca. S tem zagotavljamo, da 
bosta pri tej odločitvi upoštevani obe strani, tako zaposleni 
kot delodajalec.

Prepričani smo, da bodo delodajalci ohranili delovno 
razmerje z delavci, ki delajo dobro. Na drugi strani pa 
je s starostno pokojnino zagotovljena socialna varnost 
upokojenih. Pričakujemo, da bo ta ukrep spodbudil tudi 
zaposlovanje večjega števila mladih, ki so visoko motivirani 
za nove zaposlitvene ter življenjske priložnosti in izzive.

Veseli smo tudi, da je prav na predlog NSi v #PKP7 tudi 
rešitev, da bodo starši za otroka, rojenega v času od 1. 
januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, prejeli 
izredno pomoč v višini 500 evrov.

Dodatki za upokojence, zaposlene, študente …
Upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji in pokojnino 
do 510 evrov so prejeli solidarnostni dodatek v višini 300 
evrov, s pokojnino do 612 evrov v višini 230 evrov, s pokojnino 
do 714 evrov pa v višini 130 evrov.

Starši bodo za vsakega otroka prejeli solidarnostni dodatek 
v višini 50 evrov. Znesek dodatka za nego otroka na podlagi 
zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se 
poveča za 100 evrov. Znesek letnega dodatka za velike 
družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za 
družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali 
več otroki.

Študenti bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. 
Vsak zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna 
plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo prejel 
krizni dodatek v višini 200 evrov oz. v sorazmernem deležu, 
če ni delal ves mesec.

Zaposleni v mreži javne zdravstvene službe ter pri izvajalcih 
socialnovarstvenih programov so v primeru začasne 
premestitve kot posledice covida-19 ali neposrednega dela 
z obolelimi za covidom-19 upravičeni do dodatka v višini 30 
odstotkov urne postavke osnovne plače.

Zaposleni in delavci, zaposleni v okviru programa javnih del, 
ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. 
prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, 
so do konca epidemije upravičeni do dodatka v višini 65 
odstotkov urne postavke osnovne plače.

Nosilci oz. člani kmetij s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki 
so dopolnili 65 let in jim obdavčljivi dohodki za leto 2019 niso 
presegli 591,20 evra na mesec, bodo prejeli solidarnostni 
dodatek v višini 150 evrov.
Pomoč gospodarstvu in samozaposlenim
S #PKP7 se podaljšuje možnost odloga plačila obveznosti iz 
kreditnih pogodb tako za pravne kot fizične osebe, in sicer 
bodo lahko kreditojemalci na banko naslovili vlogo za odlog 
do 26. februarja 2021, ta pa bo lahko odobrila odlog za devet 
mesecev.

Višina delnega kritja fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uvedel 
šesti protikoronski zakon, se za upravičence, ki so jim 
prihodki od prodaje zaradi epidemije upadli za več kot 70 
odstotkov, zvišuje na največ 2000 evrov na zaposlenega na 
mesec. V primeru padca prihodkov za 30 do 70 odstotkov 
ostaja meja pri 1000 evrih na mesec.

Aleksander Reberšek

PKP7
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Beseda poslanca / Zgodilo se je

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je obravnaval 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. 
Zakon se dotika treh področij:
1. Podrobneje ureja dejavnost varstva predšolskih otrok.
2. Uvaja brezplačni vrtec za drugega otroka iz iste družine, 

če vrtec obiskujeta sočasno, in za vse druge sorojence, ne 
glede na to, ali vrtec obiskujejo sočasno ali ne.

3. Ureja problematiko predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami.

NSi se je ves čas prizadevala za vrnitev pravice do brezplačnega 
vrtca za drugega otroka. Zato smo veseli, da so sredi januarja 
poslanci na odboru za izobraževanje potrdili prav to rešitev. 
Pričakujem, da bomo zakon potrdili tudi na seji DZ.
Ta zakon je prvi korak k urejanju socialne in družinske politike, 
ki bo kar najbolj v korist otrokom in bo začel veljati 1. 9. 2021.

Aleksander Reberšek

Uvajamo brezplačen vrtec za drugega in vse naslednje otroke.

Prišla so leta in kje jih preživeti? Dovolj sem izbiral. Odločil 
sem se, da jih preživim na Vranskem. Kraj med hribi, podo-
ben Polhovemu Gradcu, kjer sem imel svoj dom. Dom sv. Ra-
faela s 60 stanovalci se mi je zdel ustrezen. Sicer pa: dom je 
dom, nobeden ne nadomesti domačije.
Sem nemirna in radoznala duša. In kot tak sem hotel spoznati 
kraj z okolico. Kam pa, tujec? Začel sem z ogledom domače 
cerkve. Bil sem zelo presenečen zaradi prijetne domačnosti. 
Nadaljeval sem z ogledom kraja ‒ ničesar ne poznam. Nekoč 
so mi rekli: »Če ne vprašaš, nič ne izveš.« Zlato pravilo! Torej 
je bilo treba raziskati kraj, majhen, pa vseeno z veliko zani-
mivega. Poznan mi je bil muzej starih motorjev in sem si ga 
ponovno ogledal. Tudi sam sem bil vodič v Tehniškem muzeju 
Slovenije, zato poklicna radoznalost.
Zelo me je zanimala arhitektura kraja. Zanimiva! Schwentner-
jeva hiša z muzejem, stara poštna postaja, stara sodnija – da-
nes vrtec – in še. Ja, kdo pa ne gre v Mercator in si istočasno 
ne ogleda Osetove vile? Da, tudi pošta je danes tam.
Redno hodim tudi v okolico, pa me je pot večkrat zanesla na 
Tabor. Zelo lepa protiturška utrdba, kjer je kaj videti. Na pov-
ratku proti domu se za hip ustavim še pri gradu Podgrad. Kaj 
se lahko naredi, če ni denarja? Zelo sta zanimiva stara rdeča 
poštna postaja in nasproti dvorec Avžlak. Dobro, da imamo 
danes računalnike, ki nam omogočajo podrobnejše spozna-
vanje teh objektov. Zanimiva je tudi stavba stare občine, na 
kateri vidimo, od kod izhaja grb naše občine.
Pot me zanese tudi k stari pošti in mesariji. Na njej vidim dve 
marmornati plošči z napisi v latinščini. To prevesti je pa velik 
problem. Da bi zapis prevedel, žal, ni šlo. Kljub računalni-
ku bom potreboval pomoč. Tudi gospod župan mi ni mogel 
pomagati, niti nihče drug. Pa grem slučajno v Schwentnerje-
vo hišo in tam mi prijazna vodička da nekaj prospektov. Tudi 
»Kam na Vranskem«. V tem vodniku sem našel prevoda obeh 
tabel. Bil sem prijetno presenečen. Kaj sta mi razodeli obe 
tabli? Ko so obnavljali cesto preko Trojan okoli leta 1728, je bil 
pri otvoritvi prisoten tudi cesar Karel VI., oče nam bolj zna-

ne Marije Terezije. S Karlom se konča veja moških potomcev 
Habsburžanov.
Cesta med Dunajem in Trstom je bila izrednega pomena, o 
čemer priča podatek, da so to traso uporabljali že Rimlja-
ni. To pove desna tabla. Leva opisuje vse prisotne ob tem 
dogodku. Od daleč in blizu so bili prisotni Orfej grof. pl. 
Strassoldo, deželni glavar, Frančišek Anton grof pl. Auer-
sperg (Turjaški), maršal Ernest Ferdinand grof pl. Saurau, 
predsednik odposlancev v deželnem odboru Anton Jožef 
grof pl. Auersperg (Turjaški), Jurij Ksaverij pl. Marotti, škof 
Pišenski Janez Adam, grof pl. Rasp, Frančišek Jakob pl. Sch-
midhoffen. Same prominence so napisane na levi tabli. Tabel 
niso našli na Vranskem, sem sta preneseni s spominske pi-
ramide v Zajasovniku, ki je blizu Vranskega. Zajasovnik leži 
na Štajerskem, o čemer priča mejni kamen med Štajersko in 
Kranjsko, ki še danes stoji pod Trojanami.
S tem moja radoznalost še ni končana in bo treba še kaj razi-
skati. Zlasti me mika tabla na cerkvi, napisana v gotici. Nihče 
ne ve vsebine, tudi Cerkev ne.

Albert Mažgon

Kam na Vranskem
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Zgodilo se je

Dogodki

V ponedeljek, 19. oktobra 2020, je bila razglašena epidemija nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). S tem dnem smo gasilci prekinili vse 
aktivnosti, kot so izobraževanja in tekmovanja. Še vedno opravljamo 
zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih.
Smo pa v letu 2020 imeli na območju Gasilske zveze Žalec 385 interven-
cij, kar je 111 več kot leto prej. Za delo na intervencijah so naši gasilci 
porabili preko 15.700 prostovoljnih ur, 4000 ur več kot v letu 2019.

Skupno število intervencij 385

Močan veter, poplave, plazovi 145

Požari na objektih 40

Požari v naravnem okolju 32

Požari na prometnih sredstvih 14

Nesreče v cestnem prometu 13

Lažne oziroma nepotrebne intervencije 13

Iskanje pogrešanih oseb, pomoč obolelim osebam 11

Zaprosila za tehnično pomoč 102

Drugi dogodki 15

Omeniti moramo, da bi bilo intervencij naših enot še več, a v času razglašene epidemije virusa korona naše enote na inter-
vencije v primeru prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi po odredbi Uprave RS za zaščito in reševanje zaradi prepre-
čevanja širjenja virusa niso bile aktivirane, na teh intervencijah je posredovala zgolj gasilska enota širšega pomena Poklicna 
gasilska enota Celje.

Nekaj statistike

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 16 intervencij, ki so skupno trajale 21 ur in 45 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 3 ure in 15 minut, najkrajša pa le 5 minut.

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec

V GPO Žalec so imeli 8 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli štiri intervencije, GPO Vransko 
dve, v GPO Braslovče in GPO Tabor pa so imeli po eno intervencijo.

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec
Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec ‒ izpis iz VULKANA (izsek za GPO Vransko)

GPO VRANSKO, 27. 12. 2020
Ob 14.28 se je na Čreti v GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, oseba poškodovala pri sankanju. Posredovali so gasilci PGD Vran-
sko, ki so osebo imobilizirali ter jo z nosili prenesli v dolino do reševalnega vozila, kjer so jo prevzeli reševalci NMP.

GPO VRANSKO, 10. 1. 2021
Ob 10.22 je v kraju Vransko, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, starejši občan padel pred hišo ter se poškodoval. Pomoč so 
mu nudili gasilci PGD Vransko, ki so ga oskrbeli ter prepeljali v Bolnišnico Celje.

Prispevek pripravil:
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. decembrom 2020 in 15. januarjem 2021
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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:
Wright, C.: Čaroben božič
Fredericks, M.: Smrt Novoameričanke
Lutz, L.: Kje si, Nora Glass
Child, L.: Modra luna
Lagercrantz, R.: Moje srce skače od sreče
Caldwell, C.: Stava
Apter, T.: Moč pohvale
Roberts, N.: Sooči se z ognjem
Roberts, N.: Nebo in zemlja
Černe, B.: Vodni kefir

MLADINA:
Brallier, M.: Zadnji smrkavci na svetu in mrtvaška parada
Sones, S.: Reševanje Red
Kinney, J.: Na dnu (Dnevnik nabritega mulca 15)
Martinello, J.: Tudi pošasti pospravljajo
Štefan, A.: Imam zelene čeveljčke
Frey, J.: Ni poti nazaj
Kužki na patrulji, 5.–8. del
Moroney, T.: Rad imam prijatelje
Bauer, J.: Ding dong zgodbe

Občinska knjižnica Vransko

NOVO … NOVO … NOVO … NOVO … NOVO … NOVO … NOVO … 
Od januarja 2021 članom Medobčinske splošne knjižnice Žalec nudimo izposojo avdioknjig v slovenskem jeziku z uporabo 
pametnih telefonov. Izposoja avdioknjig se izvaja v mobilni aplikaciji Audibook, aplikacija pa je dostopna v aplikaciji Google 
Play (za vse Androidove telefone) ali App Store (za Apple telefone).
Postopek izposoje avdioknjig je povsem enostaven, pogoj za izposojo je le urejeno članstvo v naši knjižnici ter naložena apli-
kacija Audibook na vašem mobilnem telefonu. Knjige lahko imate izposojene 14 dni. Več informacij dobite na spletni strani 
https://www.zal.sik.si/audibook/ ali v vaši knjižnici.

KNJIŽNE NOVOSTI
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Pred jesenskimi počitnicami smo znova zaprli vrata našega vrt-
ca zaradi epidemije koronavirusa. Večina otrok je ostala doma, 
nekaj jih je obiskovalo nujno varstvo v vrtcu na Vranskem. Sku-
pine so bile majhne, do 6 otrok, ki so tvorili tako imenovani me-
hurček. Otroci so se dobro prilagodili, kakšna solzica je bila res 
izjema, tudi najmlajši so bili zelo prilagodljivi. Večina staršev je 
bila zelo fleksibilna glede novega poslovalnega časa, korektne-
ga sodelovanja in dogovarjanja.

Otroci, ki vrtca niso obiskovali, so dobili po spletnem portalu 
eAsistent dejavnosti, ki so jih pripravile strokovne delavke vrtca. 
Odzivi staršev in otrok so bili pozitivni, saj se vsi zavedamo, da 
se le tako obdrži vez med vrtcem in otroki v teh negotovih časih.
V upanju, da se epidemiološka slika čim prej izboljša in da se 
znova zasliši otroški vrvež iz vrtčevskih igralnic, vas lepo pozd-
ravljamo!

Mojca Brglez, pom. ravnat. OŠ Vransko–Tabor, mag. manag.
Anuška Križnik, org. vodja vrtca Tabor, vzg. pr. otr.

ŠPORTNO DRUŠTVO LOČICA vas vabi, da se rekreativno podate na Rigelj. To je hrib, ki leži na jugovzhodu Vranskega. Nanj vodi 
več poti. Z Ločice mimo zaselka Brce, z Vranskega mimo Gorice in s Prapreč. Nanj planinska pot ni označena, vendar precej 
ljudi poti, ki so uhojene, pozna. Na hribu je bivak, ki ga je že pred več kot 25 leti postavil pokojni Dani Granda. V njem lahko 
zasilno počijete v zelo slabem vremenu. V lepem vremenu posedite na klopci, uživate v pogledu na vas Ločica, hribe Kozico, 
Čemšeniško planino, Osredek, Jasovnik, Zahomce. Razgled je tudi na Vransko proti Brodem in Čepljam ter na cerkvico na 
Taboru in sv. Joštu. V bivaku najdete v predalu vpisno knjigo za pohodnike. Vanjo se čitljivo vpišete in zapišete tudi, od kod 
prihajate in kam ste namenjeni. ŠRD Ločica je pripravilo majhno nagrado za vse pridne rekreativce. Tisti, ki boste obiskali 
Rigelj 50-krat  in se vpisali v knjigo, nam pošljite sporočilo s podatki na telefonsko številko 031 284 649 in nagradili vas bomo 
z manjšo športno nagrado. Naj bo to morda izziv v novem letu ali pa le rekreacija. Želimo vam veliko zdravja in rekreativnosti, 
saj tako ohranjamo svoje zdravje. Pa VAREN KORAK.

Za ŠRD Ločica Maja Jerman

Vrtec v času epidemije

Rekreativno na Rigelj

Vranin glas /  Iz življenja društev
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Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča
Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 70/2017) na prilo-
ženem obrazcu prijavijo vse morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
stanovanjske objekte in/ali poslovne  prostore.
Podatke vpišite na priloženi obrazec in ga oddajte osebno v tajništvu občine  v času uradnih ur občinske uprave ali pošljite na 
naslov Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305 Vransko  najkasneje do 28. 2. 2021.
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze »nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča« za tekoče leto 2021.
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2021 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s katerimi občina trenutno razpolaga oziroma so evidentirani v obstoječi bazi 
podatkov.
 
ŽUPAN
Franc Sušnik

Ne spreglejte

ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE DOBRODELNE DEJAVNOSTI, 
VRANSKO 144 A, 3305 VRANSKO

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA  F027010

Opis del in nalog:
• vodenje, organiziranje, izvajanje in nadzor dela negovalno oskrbnega tima
• izvajanje zahtevnejše zdravstvene nege in medicinske pomoči uporabnikom
• nadzor nad medicinskimi pripomočki, vodenje dokumentacije, obračunavanje nege
• svetovanje uporabnikom, zaposlenim na področju preventive, zdravja, prehrane
• druge naloge

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: DIPL. MEDICINSKA SESTRA  

Trajanje zaposlitve: določen čas,  do 31. 8. 2022                                                

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje:  da, tri leta na primerljivih delovnih mestih, izkušnje z vodenjem                                                                       

Zahtevana rač. znanja:  da

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: strokovni izpit s področja 
zdravstva, poznavanje geriatrije

Rok prijave kandidatov: 15 dni

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo pisno vlogo na e-naslov ali po navadni pošti

Kontaktna oseba delodajalca: mag. Mojca Hrastnik, 03 703 42 20 ali 040 451 733, info@nasdom-vransko.com  

Objava prostega delovnega mesta oz. vrste dela
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. januar 2021               Številka 1/2021 
 
                                    

V S E B I N A 

JAVNI RAZPISI 
 
1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v Občini Vransko v letu 2021 

2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode v Občini Vransko v letu 2021 

JAVNI POZIVI 
 
3. JAVNI POZIV zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 

OBVESTILA 
 
4. OBVESTILO – Do 31. 5. 2021 lahko del dohodnine 
namenite nevladnim organizacijam, političnim strankam 
ali reprezentativnim sindikatom po lastnem izboru 
 
 
 

J A V N I   R A Z P I S I 

1.  Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v Občini Vransko v letu 2021 
 
Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja 

 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 

naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v 
Občini Vransko v letu 2021 

 
 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 

2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in 
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2021. 
 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali 
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 
2021 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016 
Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom). 
 
4. Upravičenci 
 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju Občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo: 

- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja; 

- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. 

 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju Občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo 
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna 
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
 
5. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka ni upravičen 
strošek. 
 
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za vgradnjo MKČN so upravičeni 
stroški iz prvega odstavka, zmanjšani za višino komunalnega 
prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim Odlokom o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje 
Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09) odmerjen za 
predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na javno 
kanalizacijsko omrežje. 
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Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja 
hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
6. Pogoji za sofinanciranje 
 
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 
- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja, 

morata biti postavljena na območju občine Vransko; 
- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, 

mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja 
gradnje (imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje oziroma 
uporabno dovoljenje); 

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

-  lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda (Javno komunalno podjetje Žalec, 
d.o.o.); 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti ukinjena 
obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Javno 
komunalno podjetje Žalec, d.o.o.); 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno pozitivno 
oceno obratovanja izvajalca gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Javno komunalno 
podjetje Žalec, d.o.o.). 

 
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 
- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 

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

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

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno pridobiti 
sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po 
Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) le 
enkrat; 

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

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

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

 
7. Način in višina sofinanciranja 
 
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na 
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2021.  

V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je 
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2021, se le-te 
uvrstijo v proračunsko leto 2022. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 
EUR. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih 
enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne 
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00 
EUR za vsako naslednjo enoto. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega 
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR. 
 
8. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 15. 11. 2021. 
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč 
2021«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov 
vlagatelja. 
 
Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  .   
 
9. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo 
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko 
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo 
upravičencu izplačana dodeljena sredstva. 
 
10. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.  

Upravičenec je dokumentacijo o investiciji dolžan hraniti 
najmanj 5 let. Upravičenec je dolžan nadzornemu organu 
predložiti zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti 
ogled predmeta sofinanciranja. 

Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V 
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
11. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
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Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 15 ali na elektronskem naslovu rudi.pusnik@vransko.si . 
 
Številka: 4302-01/2021-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 1. 2021                              Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 

2. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode v Občini Vransko v letu 2021 

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 
94/2020), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
99/2020) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode  

v Občini Vransko v letu 2021 
 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v 
zasebni lasti v Občini Vransko, ki jih občani gradijo ali 
obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s 
pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo 
iz javnega vodovodnega omrežja.  
 
Predmet sofinanciranja so naslednje investicije: 

-  investicije, ki so obvezne po predpisih o pitni vodi; 
-  investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, 

objektov in naprav; 
-  investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za 

izboljšanje kvalitete pitne vode. 
 
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi 
priključki in priključevanjem objektov na omrežje. 
 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 na razpolago 
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom). 
 
4. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
 
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode 
so fizične osebe, ki: 

- so lastniki zasebnih vodovodov; 
- samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo; 
- njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju občine 

Vransko; 
- nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje 

oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na 
katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni 
predvidena gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo 
urejajo oskrbo iz lastnih zajetij; 

- imajo izbranega upravljavca zasebnega vodovoda, če je 
ta s predpisi zahtevan; 

- so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po 
predpisih o vodah; 

- v preteklih 7 letih za isti zasebni vodovod niso pridobili 
sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko. 

 
5. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, 
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški 
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave 
dotrajanih cevovodov ipd. vključno z DDV. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
6. Način in višina sofinanciranja 
 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 EUR na investicijo. 
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih 
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
Občine Vransko za leto 2021.  
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, 
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2021, ne bodo 
dodelila v letu 2021, se bodo sredstva dodelila v letu 2022 iz 
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2022. 
 
7. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 15. 11. 2021.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov 2021«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden 
naslov vlagatelja. 
 
Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  .   
 
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: 

- kopijo veljavnega vodnega dovoljenja; 
- poročilo oz. opis izvedene investicije; 
- dokazila o zaključku investicije (projektna dokumentacija, 

uporabno dovoljenje, fotografije …); 
- račune za nakup materiala, račune za izvedena gradbena 

dela ipd.; 
- dokazila o plačilu računov iz prejšnje alineje. 

 
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z 
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec 
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na 
podlagi katere bodo upravičencu izplačana nepovratna 
sredstva. 
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Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja 
hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
6. Pogoji za sofinanciranje 
 
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 
- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja, 

morata biti postavljena na območju občine Vransko; 
- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, 

mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja 
gradnje (imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje oziroma 
uporabno dovoljenje); 

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

-  lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda (Javno komunalno podjetje Žalec, 
d.o.o.); 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti ukinjena 
obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Javno 
komunalno podjetje Žalec, d.o.o.); 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno pozitivno 
oceno obratovanja izvajalca gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Javno komunalno 
podjetje Žalec, d.o.o.). 

 
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 
- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 

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

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

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno pridobiti 
sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po 
Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) le 
enkrat; 

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

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

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

 
7. Način in višina sofinanciranja 
 
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na 
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2021.  

V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je 
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2021, se le-te 
uvrstijo v proračunsko leto 2022. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 
EUR. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih 
enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne 
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00 
EUR za vsako naslednjo enoto. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega 
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR. 
 
8. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 15. 11. 2021. 
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč 
2021«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov 
vlagatelja. 
 
Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  .   
 
9. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo 
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko 
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo 
upravičencu izplačana dodeljena sredstva. 
 
10. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.  

Upravičenec je dokumentacijo o investiciji dolžan hraniti 
najmanj 5 let. Upravičenec je dolžan nadzornemu organu 
predložiti zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti 
ogled predmeta sofinanciranja. 

Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V 
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
11. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
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Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 15 ali na elektronskem naslovu rudi.pusnik@vransko.si . 
 
Številka: 4302-01/2021-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 1. 2021                              Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 

2. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode v Občini Vransko v letu 2021 

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 
94/2020), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
99/2020) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode  

v Občini Vransko v letu 2021 
 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v 
zasebni lasti v Občini Vransko, ki jih občani gradijo ali 
obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s 
pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo 
iz javnega vodovodnega omrežja.  
 
Predmet sofinanciranja so naslednje investicije: 

-  investicije, ki so obvezne po predpisih o pitni vodi; 
-  investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, 

objektov in naprav; 
-  investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za 

izboljšanje kvalitete pitne vode. 
 
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi 
priključki in priključevanjem objektov na omrežje. 
 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 na razpolago 
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom). 
 
4. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
 
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode 
so fizične osebe, ki: 

- so lastniki zasebnih vodovodov; 
- samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo; 
- njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju občine 

Vransko; 
- nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje 

oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na 
katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni 
predvidena gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo 
urejajo oskrbo iz lastnih zajetij; 

- imajo izbranega upravljavca zasebnega vodovoda, če je 
ta s predpisi zahtevan; 

- so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po 
predpisih o vodah; 

- v preteklih 7 letih za isti zasebni vodovod niso pridobili 
sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko. 

 
5. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, 
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški 
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave 
dotrajanih cevovodov ipd. vključno z DDV. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
6. Način in višina sofinanciranja 
 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 EUR na investicijo. 
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih 
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
Občine Vransko za leto 2021.  
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, 
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2021, ne bodo 
dodelila v letu 2021, se bodo sredstva dodelila v letu 2022 iz 
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2022. 
 
7. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 15. 11. 2021.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov 2021«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden 
naslov vlagatelja. 
 
Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  .   
 
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: 

- kopijo veljavnega vodnega dovoljenja; 
- poročilo oz. opis izvedene investicije; 
- dokazila o zaključku investicije (projektna dokumentacija, 

uporabno dovoljenje, fotografije …); 
- račune za nakup materiala, račune za izvedena gradbena 

dela ipd.; 
- dokazila o plačilu računov iz prejšnje alineje. 

 
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z 
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti 
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec 
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na 
podlagi katere bodo upravičencu izplačana nepovratna 
sredstva. 
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9. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.  
 
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 15 ali na elektronskem naslovu rudi.pusnik@vransko.si. 
 
Številka: 4302-02/2021-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 1. 2021                              Franc Sušnik, l. r. 
 
 

J A V N I   P O Z I V I 

3. Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
 
Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, 
št. 70/2017) prijavijo vse morebitne spremembe, pomembne 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ) za stanovanjske objekte in/ali poslovne  prostore. 
 
Spremembe prijavite na obrazcu Prijava podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je objavljen 
na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si v rubriki 
Vloge in obrazci.  
 
Podatke vpišete na obrazec in ga oddate osebno v tajništvu 
občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljete po 
pošti na naslov Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 
59, 3305 Vransko  najkasneje do 28. 2. 2021. 
 
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze NUSZ 
za tekoče leto 2021. 
 
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo 
prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2021 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s 
katerimi občina trenutno razpolaga oziroma so evidentirani v 
obstoječi bazi podatkov. 
 
                                                            Župan Občine Vransko 
                                                                 Franc Sušnik, l. r. 

O B V E S T I L A 

4. Obvestilo - Do 31. 5. 2021 lahko del dohodnine 
namenite nevladnim organizacijam, političnim strankam 
ali reprezentativnim sindikatom po lastnem izboru 
 
Davčni zavezanec rezident lahko v skladu s PKP7 zahteva, 
da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini 
od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni 
za financiranje nevladnih organizacij, političnih strank ali 
reprezentativnih sindikatov po njegovem lastnem izboru. 
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so 
objavljeni na seznamu na spletni povezavi 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2020-01-3777-2020-01-
2500-npb1-p1.pdf, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z 
novimi upravičenci po 15. maju 2021. 
 
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 
do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri 
čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme 
presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, 
da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu 
nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek 
vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. 
 
Davčnim zavezancem, ki ste v preteklosti že podali zahtevo 
za namenitev dela dohodnine (prej do 0,5 %) organizacijam 
po vašem lastnem izboru, ni potrebno vlagati nove zahteve, 
saj se bo odmerni odstotek za posamezno organizacijo, ki 
ste ji v preteklosti namenili del dohodnine (in če zahteve 
kasneje niste preklicali), samodejno podvojil. 
 
Davčni zavezanci, ki bi želeli spremeniti svoj izbor 
organizacij ali odmerni odstotek za posamezno organizaciijo, 
pa morate podati novo zahtevo, ki bo nadomestila trenutno 
veljavno. 
 
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina 
odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, 
ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. 
 
Obrazec zahteve je na voljo na spletni strani eDavki, na 
spletni povezavi: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPage
s/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnin
e_fo 
 
Izpolnjen obrazec lahko oddate: 
- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS 
eDavki ali 
- osebno pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na Finančnem uradu Celje, Aškerčeva ulica 12) ali  
- po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na naslov Finančni urad Celje, p. p. 2399, 3102 
Celje). 
 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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9. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.  
 
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 15 ali na elektronskem naslovu rudi.pusnik@vransko.si. 
 
Številka: 4302-02/2021-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 1. 2021                              Franc Sušnik, l. r. 
 
 

J A V N I   P O Z I V I 

3. Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
 
Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, 
št. 70/2017) prijavijo vse morebitne spremembe, pomembne 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ) za stanovanjske objekte in/ali poslovne  prostore. 
 
Spremembe prijavite na obrazcu Prijava podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je objavljen 
na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si v rubriki 
Vloge in obrazci.  
 
Podatke vpišete na obrazec in ga oddate osebno v tajništvu 
občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljete po 
pošti na naslov Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 
59, 3305 Vransko  najkasneje do 28. 2. 2021. 
 
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze NUSZ 
za tekoče leto 2021. 
 
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo 
prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2021 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s 
katerimi občina trenutno razpolaga oziroma so evidentirani v 
obstoječi bazi podatkov. 
 
                                                            Župan Občine Vransko 
                                                                 Franc Sušnik, l. r. 

O B V E S T I L A 

4. Obvestilo - Do 31. 5. 2021 lahko del dohodnine 
namenite nevladnim organizacijam, političnim strankam 
ali reprezentativnim sindikatom po lastnem izboru 
 
Davčni zavezanec rezident lahko v skladu s PKP7 zahteva, 
da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini 
od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni 
za financiranje nevladnih organizacij, političnih strank ali 
reprezentativnih sindikatov po njegovem lastnem izboru. 
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so 
objavljeni na seznamu na spletni povezavi 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2020-01-3777-2020-01-
2500-npb1-p1.pdf, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z 
novimi upravičenci po 15. maju 2021. 
 
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 
do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri 
čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme 
presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, 
da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu 
nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek 
vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. 
 
Davčnim zavezancem, ki ste v preteklosti že podali zahtevo 
za namenitev dela dohodnine (prej do 0,5 %) organizacijam 
po vašem lastnem izboru, ni potrebno vlagati nove zahteve, 
saj se bo odmerni odstotek za posamezno organizacijo, ki 
ste ji v preteklosti namenili del dohodnine (in če zahteve 
kasneje niste preklicali), samodejno podvojil. 
 
Davčni zavezanci, ki bi želeli spremeniti svoj izbor 
organizacij ali odmerni odstotek za posamezno organizaciijo, 
pa morate podati novo zahtevo, ki bo nadomestila trenutno 
veljavno. 
 
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina 
odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, 
ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. 
 
Obrazec zahteve je na voljo na spletni strani eDavki, na 
spletni povezavi: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPage
s/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnin
e_fo 
 
Izpolnjen obrazec lahko oddate: 
- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS 
eDavki ali 
- osebno pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na Finančnem uradu Celje, Aškerčeva ulica 12) ali  
- po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na naslov Finančni urad Celje, p. p. 2399, 3102 
Celje). 
 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

Ne spreglejte

V času epidemije covid-19 so se povečale potrebe končnih 
uporabnikov po dostopu do širokopasovnega interneta in ne-
motenem delovanju storitev zaradi dela in šolanja od doma. 
Sledi povzetek AKOS o orodjih in institutih v pomoč uporab-
nikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev 
elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponu-
dnik storitve in uporabnik ne moreta dogovoriti glede zago-
tavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve 
nasploh.

Infrastruktura oz. kakšne so možnosti priklopa?
Podatki o infrastrukturi elektronskih komunikacij so v Slove-
niji 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 omo-
goča vpogled v podatke elektronskih komunikacij in druge 
infrastrukture na enostaven način. S klikom na povezavo 
https://gis.akos-rs.si/HomePublic/Iskanje lahko vsak upo-
rabnik vpiše svoj naslov in preveri, katera infrastruktura ele-
ktronskih komunikacij je razpoložljiva na njegovi lokaciji oz. v 
njegovi bližnji okolici. Geoportal na svoji strani (glej poveza-
vo: https://gis.akos-rs.si/HomePublic/OPTPogledResult/slo) 
sicer vključuje mnogo prostorskih slojev in uporabniku omo-
goča 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-sredi-
sce/sporocila-za-javnost/novica/geoportal-akos-objavljena-
-prenovljena-verzija-12 .

Kaj pa, če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega do-
stopa ali telefonije?
Slovenska zakonodaja za primer, če končni uporabnik ne 
more dobiti širokopasovnega dostopa od ponudnikov stori-
tev na komercialni osnovi, le-to zahteva kot  univerzalno sto-
ritev. Univerzalna storitev je mišljena kot varnostna mreža za 
vse državljane držav članic EU. ZEKom-1 določa, da je univer-
zalna storitev najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki 
je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Slove-
niji po dostopni ceni, ne glede na njihovo geografsko lego. V 

univerzalno storitev med drugim sodita tudi dostop do tele-
fonskih 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 alter-
nativnega dostopa do storitev iz nabora univerzalne storitve 
po dostopni ceni na trgu. Univerzalna storitev se lahko zago-
tavlja preko različnih tehnologij, izbira tehnologije pa je od-
visna 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 Slo-
venije, 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 Slo-
venije 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 pove-
zavi: 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  omrežje  se upo-
rablja 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 omo-
goča izvajanje meritev zmogljivosti, kakovosti in transpa-
rentnosti internetne povezave. Njen namen je uporabnikom 
zagotavljati pregledne in razumljive informacije. Uporabniki 
s tem orodjem, neodvisno od ponudnikov, preverijo, ali zago-
tovljene zmogljivosti ustrezajo garantiranim zmogljivostim, 
ki sta jih s ponudnikom dorekla v pogodbi. V primeru, da 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 hi-
trosti oz. nedelovanja storitve?
V zvezi z nedelovanjem storitev lahko končni uporabnik v pri-

Obvestilo AKOS o možnostih končnih uporabnikov za dostop do 
širokopasovnega omrežja in v primeru nedelovanja storitev ali 
nedostopnosti interneta
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meru, da operater ne zagotavlja storitev, kot so opredeljene v 
naročniški pogodbi, na podlagi 142. člena Zakona o elektron-
skih 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 (rekla-
macijo) zaradi nedelovanja storitev. Ugovor mora vložiti zo-
per vsak račun, po predhodno prijavljeni napaki, izdan za ob-
računsko obdobje, v katerem naročene storitve ne delujejo, 
vendar pa je čas, v katerem lahko vloži ugovor, omejen. Vloži-
ti ga mora namreč v 15 dneh od dneva, ko se je seznanil z ra-
čunom, najpozneje pa v 60 dneh od njegove izdaje. Obenem 
lahko hkrati z ugovorom od operaterja zahteva tudi nadome-
stilo za primer nedelovanja storitev ali slabšega delovanja 
storitev. Na podlagi 1. odstavka 129. člena ZEKom-1 morajo 
namreč operaterji v naročniški pogodbi opredeliti predvide-
na 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, dolo-
čenih 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 odgo-
vorom, lahko po končanem reklamacijskem postopku vlo-
ži predlog za reševanje spora pred agencijo:
• če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora le-temu ne ugo-

di, 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 zah-
tevek, skupaj s krajšo obrazložitvijo problema.

Občinska uprava
(vir: https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/
koristni-nasveti-in-opozorila/novica/moznosti-koncnih-upo-
rabnikov-za-dostop-do-sirokopasovnega-omrezja-in-v-pri-
meru-nedelovanja-storitev-ali-nedostopnosti-interneta)

V spomin Jožetu Žnidaršiču

Odšel je človek, ki je imel rad ljudi. Tako zelo, da jim je vse življenje podarjal del sebe. Vzel si je čas za svoje bližnje in 
prijatelje. V njegovi družbi  je bilo zaradi njegove iskrivosti in dobrovoljnosti vedno prijetno.

Jože Žnidaršič iz Stopnika je imel velik čut do sočloveka; bil je krvodajalec, ki je kri prvič daroval 8. julija 1966. Od takrat se je 
redno udeleževal krvodajalskih akcij in je kri do 17. januarja 2013 daroval kar 151-krat. »Kri darujem zato, da pomagam preži-
veti tistim, ki jo potrebujejo!« je večkrat dejal.
Jože Žnidaršič je za človekoljubno dejanje prejel več priznanj. Med drugim je 17. decembra 2013 v predsedniški palači prejel 
posebno priznanje ob 60-letnici prostovoljnega krvodajalstva v Sloveniji.
Njegovi družini, ženi Nadi, sinovoma Jožiju in Damjanu, hčerama Mojci in Sonji ter vnukom, ob izgubi izrekamo iskreno sožalje.
S spoštovanjem

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec in Občinska organizacija Rdečega križa Vransko
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Delovni čas v novi zobozdravstveni ambulanti za odrasle
Zdravstveni dom Žalec obvešča, da bo nova zobozdravstvena ambulanta za odra-
sle v Zdravstveni postaji Vransko v prehodnem obdobju, tj. od 18. 1. do ureditve 
novih prostorov, delovala po naslednjem urniku:
ponedeljek, sreda: 6.30–13.00
torek, četrtek, petek: 13.00–19.30

Pokličete lahko na telefonsko številko 03 703 15 15 ali pišete na elektronski naslov zp.vransko.zobna2@zd-zalec.si.

Občinska uprava

Med, cvetni prah, matični mleček in propolis vsebujejo ve-
liko biokemijskih snovi, ki jih človeški organizem potrebu-
je za normalno delovanje, in sestavine, ki krepijo njegovo 
zdravje.

Med prvimi so najpomembnejše aminokisline, maščobne 
kisline, bioaktivni peptidi, številni elementi, vitamini in or-
ganske kisline. Med drugimi pa fenolne spojine, flavonoidi 
in karotenoidi, ki delujejo kot antioksidanti, krepijo imunski 
sistem in tako manjšajo grožnjo številnih vnetnih, degenera-
tivnih in drugih bolezni (npr. artritisa, ateroskleroze, drugih 
bolezni srca in ožilja, Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, 
tudi raka); spodbujajo tudi regeneracijo celic. V čebeljih pri-
delkih so tudi snovi (npr. vlaknine), ki pomagajo pri prebavi 
(uporabni so za izdelavo prehranskih dopolnil – probiotikov 
in prebiotikov).
Nekateri čebelji pridelki so bogat vir antioksidantov. Največ 
jih vsebuje propolis, sledijo cvetni prah in temne vrste medu. 
Svetlejše vrste medu jih vsebujejo približno enako kot matič-
ni mleček. Antioksidativna učinkovitost je navadno povezana 
tudi s protibakterijsko.
Med zavira rast bakterij (bakteriostatični učinek), nekatere 
tudi uničuje (baktericidni učinek). Deluje tudi proti nekate-
rim virusom in škodljivim glivam in krepi imunski sistem.
Tudi cvetni prah vsebuje veliko protimikrobnih spojin, kar 
dokazuje več raziskav. Za zdravje je najboljši lokalno pride-

lan, čim bolj svež cvetni prah, saj sušenje in dolgotrajno skla-
diščenje slabita njegovo antioksidativno učinkovitost. Cvetni 
prah je primerno dopolnilo vsakdanji prehrani. Ker ima le 
majhno energijsko vrednost, ga lahko uživajo tudi sladkorni 
bolniki.
Propolis se uporablja sam ali skupaj z drugimi čebeljimi pri-
delki za lajšanje tegob in izboljšanje stanja pri nekaterih bo-
leznih kože. V zdravilne namene so ga široko uporabljali že v 
antičnem času, v zadnjih 30 letih pa je postal predmet števil-
nih farmacevtskih in kemijskih raziskav. Doslej so dokazale, 
da zavira vnetja, deluje protimikrobno in spodbuja celice k 
normalni presnovi.
Tudi matični mleček vsebuje antioksidante in deluje proti-
bakterijsko. Varuje srce in ožilje, osrednje živčevje, zmanjša 
utrujenost in pomaga pri premagovanju stresa.
Informacije o zdravilnih lastnostih, učinkih in koristih čebe-
ljega pridelka so verodostojne le, če so potrjene z izsledki 
raziskav snovi (ne konkretnega tržnega artikla), objavljenih 
v znanstvenih in strokovnih publikacijah. Povzeto po: Yücel, 
B., Topal, E., Kösoglu, M. (2017): Bee products as functional 
food. Intech science.

Dr. Andreja Kandolf Borovšak, dr. Nataša Lilek, 
Tomaž Samec, 
svetovalci JSSČ za varno hrano na Čebelarski zvezi Slovenije

Čebelji pridelki
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Društva so ena izmed priljubljenih oblik združevanja, v katere ljudje vstopamo iz različnih razlogov. Ta so pomemben 
oporni steber vsake družbe, ker se v njih opravljajo ali razvijajo raznovrstne dejavnosti, ki so pomembne za določene 
skupine ljudi. Velikokrat je njihovo delovanje koristno za celotno družbo. Preko društev se razvijajo in dograjujejo pre-
nekateri temelji družbe, in sicer od znanosti, kulture, izobraževanja do športa itd. Na območju Upravne enote Žalec 
imamo trenutno registriranih 498 društev, v povprečju na leto registriramo 20 novih.

Zakon o društvih določa, da je društvo samostojno in nepridobitno združenje, preko katerega člani uresničujejo svoje skupne 
interese. Posebnost pri društvih se kaže v njihovem nepridobitnem namenu. Presežke prihodkov nad odhodki društvo tako 
porabi zgolj za opravljanje svojih dejavnosti, z njimi  se uresničujejo nameni in cilji, ki se določijo v statutu. Društvo svojih 
presežkov nikakor ne sme deliti med svoje člane.

Društvo in ustanovni zbor pred registracijo pravne osebe
Pred registracijo in formalno ustanovitvijo društva morajo ustanovitelji sklicati ustanovni zbor, na katerem sprejmejo sklep o 
ustanovitvi, temeljni akt ter izvolijo zastopnika in običajno tudi ostale organe društva. O tem mora, načeloma zapisnikar, ki je 
največkrat eden izmed ustanoviteljev združenja, sestaviti zapisnik. Zaradi morebitnih dvomov glede sprejetih pravil delovanja 
društvom predlagamo, da so sprejete odločitve v zapisniku zapisane v obliki sklepov. Glavni namen ustanovnega zbora je v 
tem, da člani soglasno sprejmejo vsa določila, ki so kasneje zapisana v sklepu o ustanovitvi oziroma v statutu.

Kaj mora vsebovati temeljni akt društva?
Temeljni akt je, kot že besedna zveza sama pove, temelj društva, zato je treba v njem med drugim opredeliti dejavnost, ki 
jo namerava opravljati kot svojo primarno dejavnost. Pri snovanju temeljnega akta društva je treba biti pozoren, kljub temu 
pa se snovanja ni potrebno ustrašiti. Obvezne sestavine temeljnega akta društva določa Zakon o društvih. V skladu s tem 
mora temeljni akt vsebovati naslednje podatke: ime in sedež društva; namen in cilje delovanja društva; dejavnost oz. naloge 
društva; pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva; pravice in obveznosti članov; način upravljanja društva; zasto-
panje društva; financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in 
materialnim poslovanjem društva; način zagotavljanja javnosti dela društva; način sprejemanja sprememb in dopolnitev te-
meljnega akta; način prenehanja društva ter prenosa preostanka premoženja na prevzemnika (npr. drugo društvo ali zavod).

Kateri so potrebni dokumenti za postopek registracije društva na upravni enoti?
Po tem, ko so se ustanovitelji zbrali na ustanovitvenem zboru, kjer so sprejeli sklep o ustanovitvi  temeljnega akta društva 
in izvolili zastopnika društva, je, če želi društvo pridobiti pravno subjektiviteto in tako delovati v pravnem prometu, treba 
vložiti še zahtevo za registracijo društva na pristojni upravni enoti, kjer je sedež društva. Zahtevi za registracijo je treba 
priložiti naslednje dokumente z določenimi podatki, in sicer: zapisnik ustanovitvenega zbora; temeljni akt; predlog glavne 
dejavnosti društva – le-to naj bi vseboval že sam temeljni akt; podatke o drugih dejavnostih, ki jih bo društvo opravljalo – to 
bi naj bilo prav tako že vsebovano v temeljnem aktu društva; seznam s podatki o ustanoviteljih: imena in priimki, EMŠO, dr-
žavljanstvo, naslov stalnega prebivališča vsakega izmed ustanoviteljev, podatki morajo biti potrjeni z lastnoročnimi podpisi 
vseh ustanoviteljev; podatki o zastopniku društva, poleg tega je treba pripisati še način zastopanja (skupno ali samostojno) 
ter meje pooblastil za zastopanje in naslov sedeža društva. Vloga za registracijo društva je dostopna na https://e-uprava.gov.
si/podrocja/vloge/vloga.html?id=120. Vlogo mora vložiti in podpisati zastopnik društva oziroma pooblaščenec. Ob vložitvi 
vloge je potrebno plačati še upravno takso v višini 31,70 evrov.

Hkrati bi radi opozorili zastopnike društev, da je za določeno spremembo društva (če gre za spremembo imena društva, 
skrajšanega imena, sedeža ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslova sedeža društva) treba vložiti zahtevo 
za registracijo spremembe na pristojno upravno enoto v 30 dneh od nastanka spremembe. Zahtevi je treba priložiti spreme-
njen temeljni akt ali aneks k temeljnemu aktu in zapisnik občnega zbora, ki je sprejel sklep o spremembi temeljnega akta. Pri 
delovanju društva lahko pride do točke, ko njegov obstoj ni več potreben oziroma bi bil nesmiseln. Tudi za to mora zastopnik 
društva na krajevno pristojno upravno enoto vložiti vlogo za izbris društva iz registra društev.

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

Simona Stanter,
načelnica Upravne enote Žalec

Kako ustanoviti društvo?
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Novonastale pohodniške poti
Na območju občine Vransko so se v zadnjih letih pojavile nove po-
hodniške poti. Pri nekaterih je potek poti označen z lastno označ-
bo, spet druge uporabljajo prirejene Knafelčeve markacije. Opozoriti 
moramo, da ne glede na označbe Planinsko društvo Vransko ne skrbi 
in ni odgovorno za stanje teh novonastalih poti. Društvo je trenu-
tno skrbnik 8 planinskih poti in jih mora vzdrževati in označevati z 
risanjem markacij zakonsko določene oblike, dimenzij in barv ali s 
postavljanjem usmerjevalnih tabel. S Knafelčevo markacijo označe-
ne poti, ki niso predmet društvenega skrbništva in hkrati niso vpisa-
ne v evidenco planinskih poti, bi lahko pri uporabniku vzbudile var-
ljiv občutek navidezne urejenosti in varnosti, v primeru poškodb na 
poteh pa neutemeljenega razočaranja nad društvenim markacijskim 
odsekom.

Zavedati se moramo, da vsaka nadelava novih pohodniških poti zah-
teva poleg načrtovanja ob soglasju lastnikov zemljišč, preko kate-
rih naj bi takšna pot potekala, in upoštevanju predpisov s področ-
ja ohranjanja narave, urejanja gozdov, divjadi in lovstva tudi redno 
vzdrževanje in s tem skrb za varnost uporabnikov.

V primeru kakršnih koli vprašanj vam bomo v Planinskem društvu 
Vransko z veseljem pomagali.

Markacijski odsek Planinskega društva Vransko
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Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja 
Savinje, razen Savinje, Pake in Sotle, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) 
dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih 
plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi iz vodnih in s priobalnih 
zemljišč.

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča, 
so naslednji:
• zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti, in sicer odstranjevanje suhe, propa-

dajoče in poškodovane zarasti s priobalnega zemljišča;
• golosekov ni dovoljeno izvajati; morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku, se torej ne sme posekati;
• propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material 

je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5 m od zgornjega roba brežine 
potoka,

• potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in s priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih 
predmetov);

• potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in s priobalnega 
zemljišča (ob morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo);

• priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je, 
v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04), prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v 
obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč vas obveščamo, da je 
prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršno koli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču.

Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano, na 
vodnem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in 
drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.
 
Nataša Kovač,
vodja Sektorja območja Savinje
Direkcija RS za vode

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda



19www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte

SPOT svetovanje Savinjska organizira 
usposabljanje ABC podjetništva 2021
SPOT svetovanje Savinjska organizira usposabljanje ABC podjetništva 2021, ki je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom 
začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokov-
nimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah. V okviru javnega natečaja: 
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«, ki ga 
je razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija in je objavljen na spletni povezavi https://www.spiritslovenia.si/razpis/356, bo 
podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. 
Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

Podrobnejše informacije o vsebini in poteku usposabljanja najdete v prilogi ali na spletni strani: https://www.ooz-celje.si/
events/categories/dogodki-spot/.

Na celotno usposabljanje se lahko prijavite preko spletnega obrazca, objavljenega na: https://forms.gle/7Pr4363Rfz6fLaH48.

Rok za prijave: do zapolnitve mest oz. do srede, 3. 2. 2021.

ZAHVALA

V nedeljo, 17. 1. 2021, se je za vedno poslovila
ALOJZIJA PEČOVNIK

(9. 6. 1923)

Na lepo sončno nedeljo je prenehalo biti utrujeno srce naše drage Alojzije in naznanilo konec življenja, konec neke poti. V 
srcih vseh, ki smo z njo živeli in jo imeli radi, sta jo tako zamenjali potrtost in bolečina. 
Ugasnilo je življenje, tiho je odložila svoje breme in stopila v neskončno prostranstvo miru in spokojnosti. Vsakdo mora umreti 
sam, kljub veri in upanju je to neizprosna resničnost, ki ne more biti nikomur odvzeta. Lahko pa to težo lajšamo, če jo poma-
gamo nositi in nosili so jo vsi, ki so bolni Alojziji nudili vsakodnevno pozornost, skrb in nego.
Vse življenje je živela na kmetiji v Klokočovcu pri starših, z brati in sestrami. Njena največja želja je bila, da bi se šolala, a 
hribovska kmetija je zahtevala samo pridne roke. Do konca življenja je živela složno z bratovo družino, pomagala pri kmečkih 
opravilih, v kuhinji in za vsakega je imela vedno toplo in prijazno besedo.
Bolezen, ki jo prinašajo leta in težave od starosti, saj bi letos dopolnila 98 let, je postajala vse bolj vidna, a je kljub vsemu 
ohranjala zdrav razum. Za nekaj let jo je priklenila na posteljo in potrebna je bila stalne zdravniške in popolne oskrbe.
Zato se iskreno zahvaljujemo bratu Jožetu, svakinji Betki za vsakodnevno oskrbo, Marjanci in Mateji Pečovnik za skrbno nego, 
osebju zdravstvenega doma Vransko, zdravnici doktor Pavli Zalokar Rode, patronažnima sestrama, gospe Marti Kos in gospe 
Anici Bogataj, gospe Ani in njenim sodelavkam iz Zavoda sv. Rafaela za strokovno oskrbo, zlatomašniku Jožetu Turineku za 
duhovno podporo na domu in lepo opravljen obred in pogrebni službi Ropotar. Hvala tudi gospodu Tonetu Eberlincu in gospe 
Mariji Podlesnik, ki sta jo s križem in lučjo pospremila k zadnjemu počitku. Iskrena hvala za darovane maše in za cerkev ter 
izrečena sožalja. Posebna zahvala pa vsem njenim domačim, ki so pomagali in skrbeli zanjo vse do njene smrti.
MIR NA NEBU NAJ JI BO NAJLEPŠA MELODIJA ZA VSE NJENO VIDNO IN NEVIDNO OPRAVLJENO DELO.
                                                                                                                         Vsi njeni



Ostanite odgovorni in ostanite zdravi.


