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Občinski informator

številka 181 
Vransko, 30. 9. 2021

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@zktsvransko.si 
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: 1100 izvodov
Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, 
OŠ Vransko-Tabor, Medobčinska splošna knjižnica Žalec,  Zavod Muri, 
Zavod sv. Rafaela Vransko, Klub za ritmično gimnastiko Špica, Župnijska 
Karitas Vransko, RKS – OZ Žalec, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, ŠRD 
Ločica, ZZB za vrednote NOB Vransko, PD Vransko, NK Vransko,  MGC 
Vransko, Tone Tavčer, Zdenko Dolar, Maja Savinek

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. 10. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 10. 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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Beseda župana / Beseda poslanca

Smo že v četrtem valu epidemije covida-19, ki je zahtevala že 
premnoga življenja in povzročila obilo trpljenja, nujni ukrepi 
za njeno omejevanje pa hromijo naš vsakdan. Po letu in pol 
nemoči imamo sedaj končno na razpolago orodje za njeno 
ustavitev. To so cepiva. Tveganje za resne neželene učinke 
po cepljenju je neprimerljivo manjše kot tveganje za resne 
zaplete ob okužbi s covidom-19. Epidemiologi napovedujejo, 

da bomo prihodnje leto do konca pomladi domala vsi prišli 
v stik s koronavirusom. Zato ne igrajmo na srečo, izkoristimo 
možnost lastne zaščite in zaščite svojih bližnjih ter se cepimo. 
Zahrbten virus lahko premagamo le skupaj, na način, da z 
zadostnim številom cepljenih dosežemo kolektivno imunost. 

Zato vse, ki še niste bili cepljeni, vabim da se udeležite 
cepljenja. Na Vranskem le-to poteka vsak četrtek po 
predhodni prijavi pri izbrani osebni zdravnici, v Žalcu pa 
poteka tudi cepljenje za nenaročene, in sicer po urniku, 
ki je za vsak teden posebej objavljen na spletnih straneh 
Zdravstvenega doma Žalec in Občine Vransko.

Franc Sušnik, župan   

Ustavimo epidemijo - cepimo se!

Cesta med Šentrupertom in Vranskim bi morala biti obnovljena 
že pred več kot 20 leti, a smo od takrat naprej poslušali le 
obljube. Ko sem bil leta 2018 izvoljen za poslanca, je bila ena 
izmed mojih prvih pobud ravno obnova te ceste.

Na žalost so me zavrnili z odgovorom, da denarja za to 
obnovo ni. Nisem obupal in sem vztrajal. Težko bi si namreč 
odpustil, da se na tem področju v času mojega mandata ne bi 
nič spremenilo. In v letu 2021 so se stvari končno premaknile 
naprej. Cesto so začeli obnavljati, kar je izjemnega pomena za 
varnost in pretočnost Savinjske doline, saj cesta predstavlja 
edino možnost obvoza v primeru prometne nesreče ali zaprtja 
avtoceste med Vranskim in Šentrupertom.

Hvaležen sem ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu, 
direktorici direkcije za infrastrukturo Ljiljani Herga ter 
županom Vranskega Francu Sušniku, županu Tabora Marku 
Semprimožniku, podžupanu Žanu Groblerju in županu Braslovč 
Tomažu Žoharju, ki so pri tem projektu sodelovali.

Postavili smo dobre temelje, da se bo tudi v naslednjih letih 
v Savinjski dolini gradilo infrastrukturne objekte, ki bodo za 
prebivalce te doline pomenili še dodatno prometno varnost. 

Z ministrom za infrastrukturo in direktorico direkcije za 
infrastrukturo smo si skupaj z župani in podžupanom sredi 
septembra ogledali dela na omenjeni cesti.

Ne znam povedati, koliko mi pomeni, ko nekaj naredim za 
Savinjsko dolino.

Aleksander Reberšek

Velik dan za Savinjsko dolino
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Zgodilo se je

V torek, 21. 9. 2021, s pričetkom ob 20. uri, je v Kulturnem domu Vransko potekala 17. redna seja Občinskega sveta Občine 
Vransko,  na kateri je Občinski svet obravnaval in odločal o naslednjih zadevah:

• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila 15. junija 2021;
• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Rafaela Novaka, Nataše Juhart, Jožeta Matka, Brede Čvan, Marjana  

Pečovnika in Brigite Gosak;
• sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2021;
• sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko;
• sprejel Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko;
• se seznanil s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za leto 2021;
• sprejel Letni program športa v občini Vransko za leto 2022;
• sprejel Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2022;
• sprejel Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih društev za leto 2022;
• potrdil spremembo cene za opravljanje storitev zimske službe in pripravljenosti za izvajanje zimske službe v občini Vransko, 

in sicer:
 - storitev zimske službe pluženja in posipanja cest v višini 40 EUR/uro
 - izplačilo pripravljenosti vsem izvajalcem zimske službe do 3 km v višini 200,00 EUR in nad 3 km v višini 400,00 EUR.
• sprejel Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2021;
• potrdil pričetek postopka odprodaje neprofitnega stanovanja na naslovu Vransko 84 v izmeri 68,20 m2;
• se seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Osnovne šole Vransko-Tabor, oddelka Vrtec 

Vransko za leto 2020.

Zvočni posnetek seje je objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si.

Občinska uprava

17. redna seja občinskega sveta

Prenovljena razsvetljava v Športni dvorani Vransko

Končana je investicija v energetsko prenovo razsvetljave 
Športne dvorane Vransko. V okviru projekta je bila obstoječa 
energetsko potratna in za vzdrževanje draga metal-halogena 
razsvetljava nadomeščena s sodobno LED-razsvetljavo. 
Dodatno je bil instaliran še sistem za krmiljenje in regulacijo 
DALI, ki omogoča optimizacijo osvetlitve in porabe električne 
energije.

Dela je izvedlo podjetje EGIS, d. o. o., iz Ojstriške vasi, ki je 
bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje 
javnega naročila. Vrednost investicije znaša 38.301,90 evrov. 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) projekt 
sofinancira v višini 27.613,94 evrov, preostanek 10.687,96 evrov 
pa predstavljajo lastna sredstva Občine Vransko.

Občinska uprava
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Zgodilo se je

Po dveh »koronskih« majih se nam je 11. septembra le uspelo 
podati na pot 4. kulinaričnega pohoda »Z Guštom po poti 
dediščine«. Sončno jutro je obetalo čudovit dan in privabilo na 
štart skoraj petdeset pohodnikov.

Letos smo se zbrali na parkirišču pri avtobusni postaji, kjer so 
pohodniki ob prijavi dobili za popotnico vodo in jabolka ter se s 
palačinkami in različnimi okusi kave Malinca okrepčali za na pot. 
Prvo postojanko smo imeli na domačiji pri Knežari v Brodeh, kjer 
smo si ogledali etnološko zbirko in okušali sire, suhomesnate 
izdelke ter jabolčni sok. Dobro okrepčane nas je čakal nekoliko 
daljši kos poti do kapelice v Zahomcah, kjer smo pogasili žejo 
in srknili požirek za zdravje, nato pa nas je na turistični kmetiji 
Jerman čakala polna miza domačih dobrot. Med pohodniki je bilo 
slišati, da bomo več kalorij zaužili kot pokurili, kar je pravzaprav 
namen kulinaričnega pohoda. Iz Zahomc smo krenili proti 
Ločici. V tamkajšnjem gasilskem domu smo posedeli in pojedli 
zelo okusno mesno-zelenjavno enolončnico. Do sladice na cilju 
sta nas ločila le še dva kilometra. Sredi sobotnega popoldneva 
smo prispeli na vrt Schwentnerjeve hiše, kjer smo s hladnimi 
domačimi jogurti ter (po želji) ogledom hiše sklenili pohod. 
Z željo, da se vidimo prihodnje leto na petem kulinaričnem 
pohodu, smo se polni lepih vtisov ob spoznanju (za marsikoga) 
novega delčka naše občine odpravili vsak proti svojemu domu.

Četrti kulinarični pohod »Z Guštom po poti dediščine« so nam 
pomagali izvesti: Brglez, d. o. o., Darjan Lukman, Denis Oštir, 

domačija Grčin, Egis, d. o. o., Hiša Lisjak, Jager, d. o. o., kmetija 
Kropivšek, kmetija Laznik, kmetija Novak, Ludvik Pikl, Malinca, 
d. o. o., Mercator, d. d., Mesarstvo Križnik, Planinsko društvo 
Vransko, Prostovoljno gasilsko društvo Ločica pri Vranskem, 
Turistično društvo Gušt, turistična kmetija Jerman, turistična 
kmetija pri Ferkovih. Na Zavodu za kulturo, turizem in šport 
Vransko se zavedamo, da bi brez vseh vas, spoštovani sponzorji 
in posamezniki, pohod ne imel naziva kulinaričen. Ker nam to 
omogočate, se vam najlepše zahvaljujemo za vse prispevke in 
pomoč pri izvedbi.

Tanja Goropevšek

4. kulinarični pohod »Z Guštom po poti dediščine«
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Zgodilo se je

Širom Evrope vsako leto od 16. do 22. septembra že tradicionalno 
poteka Evropski teden mobilnosti. Po nekaj letih premora je k 
izvedbi dogodkov, namenjenih promociji trajnostne mobilnosti, 
letos ponovno pristopila tudi Občina Vransko, ki je tako postala 
ena od 82 sodelujočih slovenskih občin. Slogan letošnje akcije se 
glasi Živi zdravo. Potuj trajnostno.

Zakaj je promet tak problem?
Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. 
Izraz pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki 
ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših zanamcev. To še 
zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja 
zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi 
smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je 
tako rekoč življenjskega pomena. Promet porabi tretjino vse 
primarne energije in je eden največjih ter najbolj razpršenih 
porabnikov neobnovljivih virov energije.

Odvisni od avtomobila
Sodoben življenjski slog od ljudi zahteva večjo mobilnost, 

zaradi česar se povečuje odvisnost od avtomobilov. V preteklih 
letih sta se v Sloveniji opazno povečala število registriranih 
motornih vozil in obseg motoriziranega prometa. Najhitreje 
narašča osebni motorni promet, predvsem zaradi zmanjšanega 
zanimanja ljudi za javni potniški in železniški promet. Kljub 
tehničnim izboljšavam avtomobilov se s povečevanjem števila 
registriranih motornih vozil iz leta v leto povečujejo tudi izpusti 
toplogrednih plinov v ozračje.

Trajnostna mobilnost
Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnostni način, kar 
vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega 
prometa in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne 
mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne 
dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju 
osebnega motornega prometa in porabe energije ter 
spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z ukrepi 
prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar 
po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in 
manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. 
Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k 
zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku, 
večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Živi zdravo. Potuj trajnostno. #trajnostnamobilnost, 
#evropskitedenmobilnosti, #samo1planet, #care4climate in 
#sptm

Občinska uprava

V soboto, 28. 8., je Amadeja Juhart s koncertom v vranski farni 
cerkvi zaključila svoje izobraževanje na Glasbeni šoli Fran Korun 
Koželjski in Umetniški gimnaziji Velenje, kjer se je izobraževala 
tako na osnovni kot srednji stopnji. O koncertu in svoji glasbeni 
poti je spregovorila takole:
 
"Leta šolanja so bila zame polna navdiha, spoznavanja glasbe 
še na globlji način, spoznavanja novih ljudi, odkrivanja nove 
literature, tkanja prijateljstev in še mnogo več. Hvaležna sem 
prav vsakemu, ki sem ga srečala na svoji poti. Hvaležna sem 
Bogu, saj sem z njim zmogla vse. Hvaležna sem svoji družini, saj 
mi je omogočala obiskovanje glasbenih šol in s tem odkrivanje 
talenta na področju glasbe ter me podpirala skozi vsa ta leta. 
Hvaležna sem vsem profesoricam orgelskega oddelka in ostalim 
profesorjem glasbene šole, ki so me usmerjali k napredku in 
mi širili obzorje. Hvaležna sem gospodu župniku, ki me je tako 
rekoč zaposlil z igranjem pri svetih mašah, me spravil v zbor sv. 
Cecilije in mi dal pod okrilje še zbor sv. Rafaela ter me finančno 
podpiral. Hvaležna sem vsem, ki ste se udeležili koncerta, pa 

tudi tistim, ki ste me imeli v mislih, četudi vas ni bilo tam. Hvala 
za vašo podporo in hvala, da cenite moje delo, ki je vedno bilo 
in ostaja – za dušo in Boga." 

JN

Evropski teden mobilnosti 2021

Koncert ob zaključku izobraževanja na umetniški gimnaziji Velenje
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Zgodilo se je

Vranski poletni večeri 2021 - oživimo kulturno dediščino

Ob koncu trinajste sezone Vranskih poletnih večerov, ko smo 
prvič gostovali v farni cerkvi sv. Mihaela, lahko govorimo le v 
superlativih. Uvodni koncert, na katerem smo  med drugim 
lahko slišali pravo redkost na koncertnih odrih in sicer Kvintet 
v B-duru za klavir, flavto, klarinet, fagot in rog Rimskega-
Korsakova in ob spremljavi klavirja, kakršnega premorejo le 
najboljši koncertni odri, ni pustil ravnodušja pri poslušalcih. V 
podružnični cerkvi sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu je nastopil 
Slovenski godalni sekstet (SGS). Sestav, ki je nastal iz geste 
spoštovanja in poklona v spomin delovanja prof. Tomaža 
Lorenza, je do zadnjega sedeža polno cerkev obiskovalcev 
navdušil z izvrstnim programom, izvedbo ter mladostno in 
sproščeno energijo. Po koncertu smo se v topli poletni noči še 
dolgo zadržali v klepetu na travniku pred cerkvijo. Na zadnji 
julijski večer smo koncertu prisluhnili v podružnični cerkvi 
sv. Marije Magdalene na Ločici. Nastopil je Kvartet violončel 
simfoničnega orkestra RTV Slovenija. V svoji predstavitvi so 
člani orkestra zapisali, da poleg predanosti orkestrskemu 
igranju iščejo tudi druge glasbene izzive. Tako nastopajo v 
različnih komornih zasedbah, predstavljajo se kot solisti, 
izvajajo sodobne skladbe in se ukvarjajo s pedagoškim delom. 
Za tokratni koncert so izbrali dela Bacha, Ramovša in Piazzolle. 
Vsaka skladba nas je nagovorila na svojstven način, a zagotovo 
smo si vsi poslušalci zapomnili sodobno skladbo A quattro 
Primoža Ramovša in večerni pozdrav Ave Maria Astorja Piazzolle 
v priredbi Milana Hudnika, ki so jo zaigrali kar dvakrat.

Zadnjega koncerta smo se še posebej veselili, saj je v 
novoustanovljeni zasedbi »Orkester 3,5« nastopila domačinka 
Alenka Bogataj, ki je prevzela tudi povezovanje programa. 
Priznani glasbeniki so dela Mozarta, Bacha, Albinonija, 
Hladnika, Saint-Saënsa izvedli kot trio ali kvartet, organist 
Dalibor Miklavčič, znan tudi kot mojster improvizacije, pa nam 
je podaril nepozabno in edinstveno Improvizacijo za K. B.

Zaradi covidnih razmer letos po končanih koncertih nismo 
pogostili obiskovalcev, se pa zahvaljujemo Alenkini družini, ki 
je za to poskrbela na zadnjem koncertu.

Hvala Občini Vransko, Župniji Vransko, nastopajočim 
glasbenikom, obiskovalcem, ključarjem, župniku Jožetu 
Turineku, sodelavcem in vsem, ki ste kakor koli pomagali pri 
uspešni izvedbi koncertov komorne glasbe.

Suzana Felicijan Bratož
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Skoraj 3,6 milijona evrov za boljšo oskrbo s pitno vodo

V sejni dvorani Občine Žalec so v četrtek, 2. septem-
bra, podpisali pogodbo z izvajalci del v okviru pro-
jekta Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop, 
v katerem sodeluje vseh šest občin Spodnje Savinjske 
doline – Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 
Žalec. Projekt vključuje gradnjo novega vodooskrbne-
ga sistema in rekonstrukcijo obstoječega sistema na 
več lokacijah v dolini. V okviru projekta bodo občine 
Spodnje Savinjske doline zgradile skoraj 11 kilometrov 
novega vodovodnega omrežja, obnovile skoraj 2 kilo-
metra obstoječega vodovodnega omrežja, zgradile 2 
nova vodohrana, prizidale 1 črpališče in obnovile 2 
črpališči. Cena projekta je skoraj 3,6 milijona evrov 
(brez DDV), sofinancirali pa ga bosta Evropska unija 
iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Občine Spodnje Savinjske doline želijo s projektom zagotoviti 
dolgoročno primernost vodnih virov po količini in kakovosti, 
prav tako pa njihovo gospodarno in varno rabo. Glavna cilja 
projekta sta zagotavljanje boljše oskrbe z vodo dodatnemu 
številu prebivalcev in povečanje števila prebivalcev z 
zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne 
vode. Specifični cilji so še zamenjava zdravstveno neustreznih 
salonitnih cevi s cevmi iz modularne litine, zmanjševanje 
vodnih izgub, sanacija in aktivna zaščita vodnih virov, 
vzpostavitev ustreznega sistema za spremljanje kakovosti pitne 
vode, varstvo vodnih virov, izboljšanje življenjskih pogojev, 
zdravstvenega stanja prebivalcev in kakovosti življenja na 
vključenem področju, zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, 
kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih 
dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in 
turizma) in izboljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske 
raznovrstnosti v Savinjski regiji. Zmanjševanje vodnih izgub 
in zagotavljanje rezervnih vodnih virov za javne vodovode 
sta končna cilja. Kar 14.807 prebivalcem od skupaj 42.984 
prebivalcev Spodnje Savinjske doline (podatek na dan 1. 1. 
2020, Vir: SURS), torej približno tretjini prebivalcev doline, 
bodo s projektom omogočili varen dostop do zdravstveno 

ustrezne pitne vode, 136 prebivalcev doline pa bo imelo boljšo 
oskrbo s pitno vodo.

Projekt je vključen v Dogovor za razvoj Savinjske razvojne 
regije, ki sta ga sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in Razvojni svet Savinjske razvojne regije. Občine 
Spodnje Savinjske doline vstopajo v projekt kot partnerice 
in upravičenke do sofinanciranja s sredstvi Evropskega 
kohezijskega sklada. 

Projekt brez davka je težak skoraj 3,6 milijona evrov, natančno 
pa 3.594.196,88 evrov, pri čemer levji delež, 3.528.766,38 evrov, 
znašajo pogodbe z izvajalci gradbenih del, le 65.430,50 evra pa 
skupaj administrativno vodenje, nadzor, vodenje in koordinacija, 
varstvo pri delu in promocija ter obveščanje o projektu. 

Na razpisu za gradbena dela sta bila najugodnejša dva 
ponudnika, in sicer za podsklop 1 (primarni vodovod Tabor – 
Braslovče – Prebold) v vrednosti 366.848,99 evra in 3 (vodovod 
Grmovje– Železno–Hramše) v vrednosti 1.362.935,83 evrov 
podjetje Gratel iz Kranja s partnerjem, podjetjem Vodotehnik 
iz Vrbja pri Žalcu, za podsklop 2 (primarni vodovod Zaplanina 
– Ločica – Vransko) v vrednosti 1.798.981,56 evrov pa podjetje 
Nivig iz Šoštanja. Skupna vrednost obeh pogodb podjetja Gratel 
s partnerjem Vodotehnikom je 1.729.784,82  evrov.
Pogodbe z izvajalci gradbenih del so podpisali župani občin 

Zgodilo se je
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Spodnje Savinjske doline: Tomaž Žohar (Braslovče), Jože 
Kužnik (Polzela), Vinko Debelak (Prebold), Franc Sušnik 
(Vransko), Marko Semprimožnik (Tabor) in Janko Kos (Žalec) ter 
predstavnika izvajalcev, Aleksander Schara iz podjetja Gratel in 
Luka Petrak iz podjetja Nivig.

Projekt Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. sklop bosta v 
vrednosti 73 odstotkov sofinancirala EU iz sredstev Kohezijskega 
sklada in Republika Slovenija kot partner.

Dela bodo zaključena predvidoma v letu 2023, začela pa so se 
z uvedbo gradbenih izvajalcev v delo po današnjem podpisu 
pogodb. Odgovorni vodja projekta, ki ga je imenovala Občina 
Žalec kot vodilna občina projekta, je Aleksander Žolnir. Vodenje 
in koordinacija projekta bo v rokah JKP Žalec (odgovorni osebi 
Igor Glušič, v. d. direktorja, in Vladimir Povše), administrativno 
vodenje pa v rokah Razvojne agencije Savinja (odgovorna oseba 
Stojan Praprotnik).
T. T.

Zgodilo se je

V našem zavodu je 30. avgusta potekalo slavnostno odprtje 
demenci prijazne točke. Demenci prijazno točko sta otvorila 
naša direktorica mag. Mojca Hrastnik in generalni sekretar 
Združenja Spominčica David Krivec. Podporo ob odprtju 
DTP nam je izkazal tudi župan Občine Vransko Franc Sušnik 
ter predstavnica stanovalcev zavoda Ana Marija Bogataj.  
Slavnostnega odprtja smo se udeležili tako zaposleni kot 
stanovalci. Naše kuharice so spekle tudi odlično torto, s katero 
smo se lahko posladkali. Dogodek, ki se nam je zaradi koronskih 
ukrepov vztrajno izmikal v zadnjem letu in pol, smo končno 
izpeljali in postali del velike družine demenci prijaznih točk po 
Sloveniji. Julija 2017 se je odprla prva demenci prijazna točka v 
Sloveniji, danes jih je že skoraj 250, številka pa vztrajno raste. 

DPT je točka, ki je namenjena tako osebam z demenco, 
njihovim svojcem in vsem zaposlenim kot tudi vsem drugim v 
lokalni skupnosti, saj je pomembno, da čim več članov lokalne 
skupnosti prepozna osebe z demenco in jim zna pomagati. Na 
DPT se lahko obrnete po informacije, predvsem pa se seznanite 
z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo 
in ne najdejo poti domov. Z odpiranjem demenci prijaznih točk 
prispevamo k oblikovanju demenci prijaznega okolja, k večji 
vključenosti oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnost. 
Združenje Spominčica si z izobraževanjem javnih delavcev in 
drugih uslužbencev prizadeva ustvarjati demenci prijazno 

družbo. Namen ozaveščenosti in informiranosti je pomoč 
osebam z demenco in njihovim svojcem, da s skupno podporo 
spodbujamo njihovo samostojnost in poskrbimo za ohranjanje 
njihovega dostojanstva. Cilji vzpostavitve mreže demenci 
prijaznih točk so predvsem zagotovitev aktivne vključenosti 
oseb z demenco v lokalno skupnost in boljšo ozaveščenost o 
demenci v lokalnem okolju. Več o Združenju Spominčica ter 
vse informacije lahko najdete na https://www.spomincica.si/.

Zaposleni iz zavoda Iris Učakar in Jerneja Lakovšek sva 
se udeležili usposabljanja in pridobili potrebna znanja in 
informacije o demenci in tako smo kot zavod izpolnili pogoje 
za pridobitev demenci prijazne točke. V sklopu DPT vas bomo 
informirali o prvih znakih demence in o tem, kako jih prepoznati, 
kako komunicirati z osebami z demenco, kako jim pomagati. 
Podali vam bomo informacije glede uporabe različnih storitev v 
skupnosti, informacije, kam po pomoč in podporo, lahko boste 
pridobili izobraževalne zloženke, ki vas informirajo o demenci.

Veseli nas, da lahko tudi sami prispevamo k ustvarjanju 
demenci prijazne družbe.

Vabljeni!

Socialna delavka Jerneja Lakovšek

Odprtje demenci prijazne točke v Zavodu sv. Rafaela Vransko
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Zgodilo se je

Dogodki
15. septembra 2021 so v veljavo stopile določene spremembe 
odlokov za omejevanje širjenja epidemije covida-19, ki uvajajo 
pogoj PCT v veliko večino javnega življenja v državi. Pogoja PCT 
med drugim še ni treba izpolnjevati pri zagotavljanju zaščite in 
reševanja, to pomeni pri izvajanju intervencij.

13. in 14. septembra 2021 je potekalo dvodnevno usposabljanje 
za varno delo z motorno žago, in sicer v prostorih PGD Gotovlje. 
Tečaj je organiziral Zavod za gozdove Slovenije.  

V sredo, 15. septembra 2021, je na prireditvenem prostoru v 
Braslovčah potekala 66. Skupščina Gasilske zveze Žalec. Na 
skupščini so bila podana poročila za leto 2020: predsednika,  
poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora in verifikacijske 
komisije. Prav tako sta bila sprejeta program dela GZ Žalec za 
leto 2021 ter finančni plan GZ Žalec za leto 2021.

Takoj zatem pa je bila na istem prostoru tudi letošnja slovesnost 
ob Dnevu gasilcev GZ Žalec, kjer je bil slavnostni gost minister 
za obrambo RS mag. Matej Tonin, podeljena pa so bila najvišja 
gasilska odlikovanja, ki jih je podelil podpoveljnik Gasilske 
zveze Slovenije Zvonko Glažar.

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 16 intervencij, ki so skupno trajale 43 ur in 15 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 5 ur in 10 minut, najkrajša pa 
le 5 minut.

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 
gasilcev, v GPO Vransko, GPO Braslovče in GPO Polzela so imeli 
po dve intervenciji, v GPO Tabor pa intervencij niso imeli.

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

GPO VRANSKO, 9. 9. 2021
Ob 14.18 smo bili obveščeni o požaru v naravi v kraju Čeplje, 
GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec. Gasilci PGD Vransko, 
Prekopa, Ločica pri Vranskem in Tešova so požar travinje 
v izmeri 20 kvadratnih metrov v bližini avtoceste pogasili. 
Obveščene so bile pristojne službe.

GPO VRANSKO, 12. 9. 2021
Ob 15.38 sta v naselju Vransko, GPO Vransko, Gasilska zveza 
Žalec, trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci PGE Celje in 
PGD Vransko so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj 
dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne 
tekočine in nudili prvo pomoč štirim poškodovanim osebam 
do prihoda reševalcev NMP na kraj nesreče. V nesreči je 
preminula ena oseba.

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. avgustom in 15. septembrom 2021

Pod okriljem Evropske komisije od 16. do 22. septembra že 
tradicionalno poteka Evropski teden mobilnosti. Namen 
kampanje je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov 
in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k 
zmanjševanju osebnega motornega prometa in s tem k 
izboljšanju zdravja, razvoju urbanih središč po meri pešca in 
kolesarja in večji kvaliteti bivanja na splošno. Občina Vransko 
je zato ob Evropskem tednu mobilnosti 2021 na ploščadi pred 
Kulturnim domom Vransko postavila parkovno klopco, na kateri 

si bodo sprehajalci, kolesarji in drugi trajnostno mobilni občani 
lahko privoščili zaslužen počitek.

Živi zdravo. Potuj trajnostno. #trajnostnamobilnost, 
#evropskitedenmobilnosti, #samo1planet, #care4climate in 
#sptm

Občinska uprava

Ob Evropskem tednu mobilnosti nova klopca na ploščadi pred 
Kulturnim domom Vransko
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Knjižnična stran

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Vransko

torek in petek 11.00–18.00, sobota 8.00–13.00
tel.: 03 703 12 80
e-pošta: skvransko@zal.sik.si
www.zal.sik.si

ODRASLI:
Kubica, M.: Druga gospa
Strout, E.: Olive Kitteridge
Force, M.: Poljubi v mraku
Gordon, J.: Moč pozitivnega tima
Gantar, M.: Ko imajo duše žur
Morris, H.: Zgodbe upanja
Švigelj M., B.: Ne želi si lahke poti
Kunaver, D. (ur.): Slovenska dežela v ljudski pripovedi
Rajović, R.: IQ otroka – skrb staršev
Darovec D., Rupel D. (ur.): 30 let slovenske države
Hrešček, M. (ur.): Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije

MLADINA:
Krings, A.: Želva Željka; Čriček Apolon
Svetina, P.: Raznašalka kruha
Velika knjiga ugank in poiskank
Pavlin, L.: Ela si je bratca zaželela
Dobiasova, E.: Atlas psov
Rot V., A.: Juhej, že berem! 2. del
Blackall, S.: Če prideš na zemljo
Bonte, M.: Dobrodošel v gozdu

Občinska knjižnica Vransko

NAPOVEDUJEMO

• Ponedeljek, 4. in 18. 10. 2021, ob 10. uri v Našem 
domu: Bralno druženje s stanovalci doma 

• Torek, 5. 10. 2021: Začetek bralnega projekta Mali 
Savinjčani beremo 2021/22

Prireditve se bodo izvedle skladno z navodili NIJZ.

Letošnji teden otroka, ki bo od 4. do 10. oktobra potekal pod 
geslom »Razigran uživaj dan«, bo otroke nagovarjal k igranju 
iger, ki so se jih igrali naši starši, spodbujal k druženju, pogovoru 
ter seveda branju kot bistvenemu elementu odraščanja. Slavko 
Pregl je lepo zapisal, da kdor bere, seže dlje, kot seže njegova 
roka, vidi bolje kot s prostim očesom, sliši več, kot gre v njegova 
ušesa, in ima daljši korak, kot zmorejo njegove noge.

In ker starši želimo otrokom, da bi se v tem svetu dobro počutili 
in videli lepoto življenja v vseh njegovih odtenkih, vas vabimo, 
da vi in vaši otroci (če še niste) postanete člani velike družine 
bralcev knjig. V Občinski knjižnici Vransko vas z veseljem 
pričakujemo.

KNJIŽNE NOVOSTI

TEDEN OTROKA OD 4. DO  10. OKTOBRA 2021
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ZKTŠ stran
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Vranin glas 

Prvi skok v šolo na OŠ Vransko-Tabor

Učiteljice prvih razredov, sodelavci, učenci, hišnik in kuharice smo v zadnjem tednu avgusta napeli vse moči in pripravili vse 
potrebno za sprejem letošnjih prvošolcev. Ker je to za njih in njihove starše prav poseben dan, smo naročili čudovito sončno 
vreme, pripravili sceno, dramsko igro, program, pogostitev, darila in še kaj. Na sprejem smo povabili tudi gospo ravnateljico in 
gospoda župana, da sta novopečenim učencem podelila nekaj modrih misli. Prav tako sta k darilu dodala vsak svoje; ravnateljica 
majice in sladko pogostitev, župan pa knjigo in fotografije, ki so jih prejeli v naslednjih dneh. Res poseben prvi šolski dan smo 
jim pričarali! Vsi skupaj želimo, da skok v šolo ostane otrokom v  najlepšem spominu.

Nataša Pečovnik
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. september 2021           Številka 7/2021 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2021 

2. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 

3. ODLOK o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 
občine Vransko 

4. ODLOK o pokopališkem redu v Občini Vransko 

5. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2022 

6. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto 
2022 

7. LETNI PROGRAM socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2022 
 

JAVNI RAZPISI 
 
8. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2021/2022 

9. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2021 
 

ZAPISNIKI 
 
10. ZAPISNIK 16. redne seje občinskega sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2021 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 
79/09, 51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in dopolnitve RS, 14/13 – popr., 101/13 
in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) 
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na  
17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 

O D L O K  
o rebalansu proračuna Občine Vransko  

za leto 2021 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 99/2020 z dne 23.12.2020) tako, da se glasi:  

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov 
 Rebalans 

proračuna 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 

 
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 

          3.074.347 
 

2.735.601 
2.370.095 
2.051.330                   

248.252 
68.513 

 
2.000 

 
365.506 
162.830 

 
11.200 
20.100 

500 
 

170.876 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 
720 Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz DP iz 
sredstev proračuna EU in drugih 
držav 
 

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) 

49.938 
0 
    

49.938   
                               

 
0              
0     
            

0 
 

288.808             
              260.555 

    
28.253     

         
                   
 

2.939.265 
1.077.455 

               246.558 
 

36.302 
 

749.714 
9.112 

35.770   
                   

1.157.822 
10.000 

633.327 
 

93.638 
 

420.857                 
 

652.191 
              652.191 

 
 

  51.797 
37.369 

 
14.428 

 
               135.082 

135.082 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 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 
 
 

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 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 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 + 

             146.000 
             146.000  
             146.000  

             
             322.150                       
             322.150 
             322.150 

 
-41.077      

 
         
     

-176.150  
             
      

-135.082 
 
    
                 

45.867 
 

 
2. člen 

 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2021 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 
št. 99/2020 z dne 23.12.2020) ostanejo nespremenjene. 
 

3. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 410/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
2. Dopolnitev letnega načrta 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 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 
naslednjo 
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D O P O L N I T E V   N A Č R T A   R A V N A N J A 
s stvarnim premoženjem Občine Vransko  

za leto 2021 

1. člen 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2021, sprejet na 12. redni seji 
občinskega sveta Občine Vransko dne 15. 12. 2020 tako, da 
se dopolni Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2021: 

Doda se nova točka 2. na Obrazcu 2c – Načrt razpolaganja z 
zemljišči s stavbo: 

ZAP. 
ŠT. 

ŠIFRA IN IME 
KATASTERSKE 
OBČINE TER  
PARC. ŠT. 

POVRŠINA 
PARCELE v M2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA ALI 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

2 
neprofitno stanovanje 
Vransko 84, stavba 
383 del stavbe 2 
(ID5613947) 

68,2 67.000,00 

  SKUPAJ 67.000,00 

2. člen 

Ostale določbe Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 ostanejo 
nespremenjene. 

3. člen 

Ta Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 začne veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 

 

 
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko 

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena 
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 
1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 
posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 
66/18) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/2010 in sprem.) je Občinski svet Občine Vransko na 
17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel  

O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka  

za obstoječo komunalno opremo  
na območju občine Vransko 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju celotne občine Vransko.   
 
(2) Odlok določa: 

-  podlage za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo, 

-  izračun komunalnega prispevka, 
-  odmero komunalnega prispevka,  
-  oprostitve plačila komunalnega prispevka in  
-  upoštevanja preteklih vlaganj v komunalno opremo. 

 
(3) Podlaga za odlok so stroški obstoječe komunalne opreme 
na enoto mere, povzeti iz določb predpisa, ki ureja podlage 
za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč. 
 

2. člen 
(pomen izrazov) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa 
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 
odmero in izračun komunalnega prispevka.  
 

3. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 

 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Vransko se odmerja za naslednjo 
komunalno opremo:  

 cestno omrežje, 
 vodovodno omrežje, 
 kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, 
 javne površine. 

 
 
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO 
 

4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto 

mere) 
 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere, t.j. na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na 
m2 bruto tlorisne površine objekta Cto(i), povzeti iz Pravilnika 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami 
komunalne opreme znašajo: 
 

Obstoječa komunalna 
oprema 

Cpo 
(EUR/m2) 

Cto 
(EUR/m2) 

Cestno omrežje 17,50 48,00 
Vodovodno omrežje 6,50 17,00 
Kanalizacijsko omrežje za 
komunalno odpadno vodo 5,40 11,00 

Javne površine 0,70 2,00 
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D O P O L N I T E V   N A Č R T A   R A V N A N J A 
s stvarnim premoženjem Občine Vransko  

za leto 2021 

1. člen 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2021, sprejet na 12. redni seji 
občinskega sveta Občine Vransko dne 15. 12. 2020 tako, da 
se dopolni Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2021: 

Doda se nova točka 2. na Obrazcu 2c – Načrt razpolaganja z 
zemljišči s stavbo: 

ZAP. 
ŠT. 

ŠIFRA IN IME 
KATASTERSKE 
OBČINE TER  
PARC. ŠT. 

POVRŠINA 
PARCELE v M2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA ALI 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

2 
neprofitno stanovanje 
Vransko 84, stavba 
383 del stavbe 2 
(ID5613947) 

68,2 67.000,00 

  SKUPAJ 67.000,00 

2. člen 

Ostale določbe Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 ostanejo 
nespremenjene. 

3. člen 

Ta Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 začne veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 

 

 
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko 

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena 
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 
1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 
posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 
66/18) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/2010 in sprem.) je Občinski svet Občine Vransko na 
17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel  

O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka  

za obstoječo komunalno opremo  
na območju občine Vransko 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju celotne občine Vransko.   
 
(2) Odlok določa: 

-  podlage za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo, 

-  izračun komunalnega prispevka, 
-  odmero komunalnega prispevka,  
-  oprostitve plačila komunalnega prispevka in  
-  upoštevanja preteklih vlaganj v komunalno opremo. 

 
(3) Podlaga za odlok so stroški obstoječe komunalne opreme 
na enoto mere, povzeti iz določb predpisa, ki ureja podlage 
za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč. 
 

2. člen 
(pomen izrazov) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa 
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 
odmero in izračun komunalnega prispevka.  
 

3. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 

 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Vransko se odmerja za naslednjo 
komunalno opremo:  

 cestno omrežje, 
 vodovodno omrežje, 
 kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, 
 javne površine. 

 
 
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO 
 

4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto 

mere) 
 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere, t.j. na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na 
m2 bruto tlorisne površine objekta Cto(i), povzeti iz Pravilnika 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami 
komunalne opreme znašajo: 
 

Obstoječa komunalna 
oprema 

Cpo 
(EUR/m2) 

Cto 
(EUR/m2) 

Cestno omrežje 17,50 48,00 
Vodovodno omrežje 6,50 17,00 
Kanalizacijsko omrežje za 
komunalno odpadno vodo 5,40 11,00 

Javne površine 0,70 2,00 
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5. člen  
 (merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo) 
 

Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo, določeno  s tem odlokom, se  upoštevajo naslednja 
merila: 
 

- površina gradbene parcele stavbe, 
- bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega 

inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih 
posegov, 

- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 
in deležem površine objekta (Dto), 

- faktor namembnosti objekta (Fn), 
- prispevna stopnja zavezanca psz(i). 

 
6. člen 

(površina gradbene parcele stavbe) 
 

(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno 
gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele 
povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev. 
 
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega 
odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino 
gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v 
ustreznem prostorskem izvedbenem aktu. 
 
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče pridobiti na 
način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene 
parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških 
parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge 
ureditve, ki so namenjene trajni rabi te stavbe, pri čemer se 
upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v 
skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo. 
 
(4) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi: 
 

-  izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali 
-  če površine gradbene parcele ni mogoče določiti na 

način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 
tega člena 

 
in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:  
 

-  pred legalizacijo obstoječih objektov, če komunalni 
prispevek še ni bil plačan,   

-  ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že 
odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo 
vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu 
komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre 
za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča in  

-  kadar se komunalni prispevek odmeri zaradi graditve 
stavb, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se 
gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, 

 
se površina gradbene parcele oziroma površina parcele 
objekta določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in 
faktorja površine (Fp), ki znaša 2,5.  
(5) Pri odmeri akontacije komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo se pri izračunu akontacije komunalnega 
prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe 
upošteva površina urejenega zazidljivega zemljišča. 
 

7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 

 
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu 
SIST ISO 9836. 

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se 
podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih, ki urejajo graditev. 
 
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun 
komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi 
tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih 
evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, 
pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto 
tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz 
prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlorisna 
površina objekta. 
 
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz 
prejšnjega odstavka se uporablja, če ni na voljo natančnejših 
podatkov, tudi pri odmeri komunalnega prispevka: 
 

-  pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil 
plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s 
plačilom na drug način in  

-  pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo potem, ko je občina komunalni 
prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt 
naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe 
komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek 
še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča. 

 
8. člen 

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in 
deležem površine objekta (Dto)  

 
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem 
gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta 
(Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo:  
 

-  delež gradbene parcele stavbe (Dpo) znaša 0,5, 
-  delež površine objekta (Dto), znaša 0,5. 

 
9. člen 

(faktor namembnosti objekta (Fn)) 
 

(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev 
namembnosti objekta (Fn), ki jih določa ta odlok. 
 
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za 
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 
namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o 
graditvi. 
 
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska 
namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin 
oziroma vrst po predpisih, s katerimi je določena klasifikacija 
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov. 
 
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji 
namembnosti objekta (Fn): 
 
CC-SI - 
klasifikacijska 
raven področja 

CC-SI - klasifikacijska raven 
razreda Fn 

Stavbe 
1110 Enostanovanjske stavbe 0,7 
1121 Dvostanovanjske stavbe 1,0 
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1122 Tri in večstanovanjske 
stavbe 1,3 

1211 Hotelske in podobne 
gostinske stavbe 1,3 

1212 Druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 1,0 

1220 Poslovne in upravne 
stavbe 1,3 

1230 Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti 1,3 

1241 

Postajna poslopja, 
terminali, stavbe za 
izvajanje komunikacij ter z 
njimi povezane stavbe 

1,3 

1242 Garažne stavbe 1,3 
1251 Industrijske stavbe 0,5 

1252 Rezervoarji, silosi in 
skladišča 0,7 

1271 Nestanovanjske kmetijske 
stavbe 0,5 

1272 Obredne stavbe 0,7 

1274 Druge stavbe, ki niso 
uvrščene drugje 1,0 

Gradbeni 
inženirski objekti 

2301 
Objekti za pridobivanje in 
izkoriščanje mineralnih 
surovin 

0,5 

2302 Elektrarne in drugi 
energetski objekti 0,5 

2303 Objekti kemične industrije 0,5 

2304 Objekti težke industrije, ki 
niso uvrščeni drugje 0,5 

2411 Športna igrišča 0,1 

2412 Drugi objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas 0,1 

2420 Drugi gradbeni inženirski 
objekti 0,1 

Drugi gradbeni 
posegi 

3111 Trajno reliefno 
preoblikovanje terena 1,0 

3311 Drugi gradbeni posegi, ki 
niso razvrščeni drugje 1,0 

 
(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso 
navedene, je (Fn) enak 1. Za ostale vrste gradbenih 
inženirskih objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navedeni 
in za druge gradbene posege je (Fn)  enak 0,5. 
 

10. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz)) 

 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme znaša za: 

Obstoječa komunalna oprema psz (%) 
Cestno omrežje 56 
Vodovodno omrežje 40 
Kanalizacijsko omrežje za komunalno 
odpadno vodo 46 

Javne površine 50 
 
 

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

11. člen  
(izračun komunalnega prispevka) 

 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:  

 
KPobstoječa(i) = ((AGP  Cpo(i) · Dpo) + (ASTAVBA · Cto(i) · Dto · 

Fn)) · psz(i) 
 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 
 

(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte 
obračuna na naslednji način:  

KPobstoječa(i) = AGIO · Cto(i) · Dto · Fn · psz (i) 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 

Zgornje oznake pomenijo:  

-  KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, 

-  AGP: površina gradbene parcele stavbe, 
-  Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale 

opreme na m2 gradbene parcele stavbe, 
-  Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo, 

-  ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe, 
-  Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne 

opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta, 
-  Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo, 
-  Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen 

uporabe, 
-  psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme (%), 
-  i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme. 

 
(3) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine 
stavbe se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 6. člena tega 
odloka. 
 
(4) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se 
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni 
prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in 
drugega odstavka tega člena.  
 
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki 
se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali 
namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata 
višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta 
in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. 
Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja 
pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi 
in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. V 
primeru, da je razlika negativna, se z odmerno odločbo 
ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo že poravnan in se razlika ne vrača.  
 

12. člen 
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ob priključevanju preko nove komunalne opreme) 

 
(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, 
na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno 
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni 
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
določi na naslednji način:  
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1122 Tri in večstanovanjske 
stavbe 1,3 

1211 Hotelske in podobne 
gostinske stavbe 1,3 

1212 Druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 1,0 

1220 Poslovne in upravne 
stavbe 1,3 

1230 Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti 1,3 

1241 

Postajna poslopja, 
terminali, stavbe za 
izvajanje komunikacij ter z 
njimi povezane stavbe 

1,3 

1242 Garažne stavbe 1,3 
1251 Industrijske stavbe 0,5 

1252 Rezervoarji, silosi in 
skladišča 0,7 

1271 Nestanovanjske kmetijske 
stavbe 0,5 

1272 Obredne stavbe 0,7 

1274 Druge stavbe, ki niso 
uvrščene drugje 1,0 

Gradbeni 
inženirski objekti 

2301 
Objekti za pridobivanje in 
izkoriščanje mineralnih 
surovin 

0,5 

2302 Elektrarne in drugi 
energetski objekti 0,5 

2303 Objekti kemične industrije 0,5 

2304 Objekti težke industrije, ki 
niso uvrščeni drugje 0,5 

2411 Športna igrišča 0,1 

2412 Drugi objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas 0,1 

2420 Drugi gradbeni inženirski 
objekti 0,1 

Drugi gradbeni 
posegi 

3111 Trajno reliefno 
preoblikovanje terena 1,0 

3311 Drugi gradbeni posegi, ki 
niso razvrščeni drugje 1,0 

 
(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso 
navedene, je (Fn) enak 1. Za ostale vrste gradbenih 
inženirskih objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navedeni 
in za druge gradbene posege je (Fn)  enak 0,5. 
 

10. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz)) 

 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme znaša za: 

Obstoječa komunalna oprema psz (%) 
Cestno omrežje 56 
Vodovodno omrežje 40 
Kanalizacijsko omrežje za komunalno 
odpadno vodo 46 

Javne površine 50 
 
 

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

11. člen  
(izračun komunalnega prispevka) 

 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:  

 
KPobstoječa(i) = ((AGP  Cpo(i) · Dpo) + (ASTAVBA · Cto(i) · Dto · 

Fn)) · psz(i) 
 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 
 

(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte 
obračuna na naslednji način:  

KPobstoječa(i) = AGIO · Cto(i) · Dto · Fn · psz (i) 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 

Zgornje oznake pomenijo:  

-  KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, 

-  AGP: površina gradbene parcele stavbe, 
-  Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale 

opreme na m2 gradbene parcele stavbe, 
-  Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo, 

-  ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe, 
-  Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne 

opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta, 
-  Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo, 
-  Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen 

uporabe, 
-  psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme (%), 
-  i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme. 

 
(3) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine 
stavbe se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 6. člena tega 
odloka. 
 
(4) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se 
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni 
prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in 
drugega odstavka tega člena.  
 
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki 
se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali 
namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata 
višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta 
in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. 
Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja 
pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi 
in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. V 
primeru, da je razlika negativna, se z odmerno odločbo 
ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo že poravnan in se razlika ne vrača.  
 

12. člen 
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ob priključevanju preko nove komunalne opreme) 

 
(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, 
na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno 
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni 
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
določi na naslednji način:  
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-  če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega 
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme KPnova(i) - KPobstoječa(i)  ≥ 0 je 
vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo 0;  

 
-  če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 

vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega 
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme  KPnova(i) - KPobstoječa(i)  ≤ 0 se 
pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno 
vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi 
KPnova(i) - KPobstoječa(i). 

 
(2) Če investitor in občina skleneta pogodbo o opremljanju 
za gradnjo komunalne opreme, ki ni  predvidena v programu 
opremljanja, se pripadajoči del komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi ob 
smiselni uporabi prejšnjega odstavka. 
 

 
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
13. člen  

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo oziroma mu je omogočena njena 
uporaba, povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo 
namembnost.  
 
(2) Povečanje zmogljivosti objekta pomeni povečanje 
površine objekta, povečanje gradbene parcele ali 
sprememba namembnosti objekta.  
 
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi 
investitor oziroma lastnik objekta, ki se legalizira.  
 

14. člen  
(odmera komunalnega prispevka) 

 
(1) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opremo, 
na katero se zavezanec priključi oziroma mu je omogočena 
njena uporaba, z odločbo: 
 

-  na zahtevo zavezanca,  
-  ob prejemu obvestila s strani upravne enote v 

zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, 
popolna,  

-  po uradni dolžnosti.  
 
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega 
odstavka tega člena je 15 dni po prejemu popolne vloge.  
 
(3) Rok plačila odmerjenega komunalnega prispevka je 30 
dni od prejema izdane odločbe. V primeru zamude pri 
plačilu, se obračunajo zakonite zamudne obresti.  
 
(4) Zavezancem, katerim se izda odločba o plačilu 
komunalnega prispevka, se omogoči plačilo v največ 
dvanajstih zaporednih mesečnih obrokih. Zavezanec mora 
namero za obročno odplačevanje podati pri oddaji vloge za 
odmero komunalnega prispevka. Občinska uprava obročno 
odplačevanje odobri in sklene z zavezancem dokument o 
obročnem odplačevanju.  
 
(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri 
pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je 

prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega 
komunalnega prispevka. 
 
(6) Komunalni prispevek je namenski prihodek občinskega 
proračuna, namenjen financiranju gradnje komunalne 
opreme.  
 

15. člen  
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 

 
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, 
na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se 
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.  
 

16. člen  
(stroški priključevanja) 

 
Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi 
stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno 
opremo v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov 
priključkov, ki so v zasebni lasti.  
 
 
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALENGA PRISPEVKA 

 
17. člen  

(oprostitve plačila komunalnega prispevka)  
 
(1) Komunalni prispevek se oprosti: 
 

-  za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,  
-  za gradnjo neprofitnih stanovanj,  
-  za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-

raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih s katerimi je 
določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na 
namen uporabe objektov.  

 
(2) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.  
 
(3) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki 
nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se 
gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo 
osnovnega objekta.  
 
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se 
ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne 
nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je 
lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko 
nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma 
gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.  

 
VI. PRETEKLA VLAGANJA 

 
18. člen 

(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo) 
 

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo se v celoti upoštevajo pretekla vlaganja v 
primeru: 
 

-  odstranitve in gradnje novega objekta in  
-  vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste 

komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih 
sredstev. 

 
(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve 
objekta je zavezanec dolžan predložiti dokumentacijo o 
odstranjenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status 
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objekta ter podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni 
opremljenosti objekta. Upoštevanje odstranjenih objektov pri 
odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so 
bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Če dokazi ne 
obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri 
komunalnega objekta ni možno.  
 
(3) Pretekla vlaganja iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj iste 
gradbene parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se 
odmerja komunalni prispevek, pri čemer morajo imeti objekti, 
ki se odstranijo, enako klasifikacijo vrste objekta (CC-SI) kot 
objekti, za katere se odmerja komunalni prispevek.  
 
(4) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega 
dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 
31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži 
dokaze glede izpolnjevanja domneve gradbenega in 
uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki ureja 
graditev.  
 
(5) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje 
novega objekta, se pri odmeri komunalnega prispevka 
upoštevajo celotna predhodna vlaganja, na način, da se 
naredi izračun za obstoječe stanje in izračun za novo stanje 
ter se od novega stanja odšteje obstoječe stanje. V primeru, 
da je izračun za obstoječe stanje višji, se razlike ne vrača. 
 
(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v 
primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prvega  odstavka 
pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa 
zahtevana dokazila. 
 
(7) O upoštevanju predloženih dokazil iz drugega in petega 
odstavka odloči pristojni občinski organ.  
 
(8) Pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo na območju opremljanja, kjer investitor in občina za 
komunalno opremo iz programa opremljanja skleneta 
pogodbo o opremljanju, se pretekla vlaganja investitorju 
upoštevajo le, če predhodno izpolni vse obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodbe o opremljanju. 
 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

19. člen 
(dokončanje postopkov) 

 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so 
veljali pred njegovo uveljavitvijo.  
 

20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 
 

‒ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 35/2013). 

‒ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 30/2013). 

‒ Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 96/2009). 

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se ne glede na določila 
veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč odmera 
komunalnega prispevka za obstoječo – že zgrajeno 
komunalno opremo izvede na podlagi določil tega odloka. 

 
21. člen  

(začetek veljavnosti)  
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 4260/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
4. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko 

Na podlagi 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/2016), 3. člena 
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 
21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US, 
32/2016 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010 in sprem.) je Občinski 
svet Občine Vransko na 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 

O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Vransko 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 (vsebina odloka) 

 
Ta odlok predpisuje pokopališki red, s katerim se za območje 
Občine Vransko določa izvajanje pogrebne in pokopališke 
dejavnosti, kot to določa 4. člen Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti.  
 

2. člen 
(pokopališki red) 

 
S tem odlokom Občina Vransko (v nadaljevanju: občina) 
podrobneje določa:  
 

 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;  
 način izvajanja pogrebne slovesnosti;  
 storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko 

zagotavljajo na pokopališču Vransko;  
 osnovni obseg pogreba;  
 način in čas pokopa;  
 način pokopa, če je plačnik občina;  
 možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo 

prostora;  
 obratovanje mrliške vežice;  
 obseg prve ureditve groba;  
 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;  
 način oddaje grobov v najem;  
 postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 

obnovo spomenikov in vsak drug poseg v prostor na 
pokopališču;  

 zvrsti grobov;  
 okvirne tehnične normative za grobove;  
 mirovalno dobo za grobove;  
 pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za 

izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo 
upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;  

 podelitev koncesije za izvajanje pogrebne dejavnosti; 
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objekta ter podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni 
opremljenosti objekta. Upoštevanje odstranjenih objektov pri 
odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so 
bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Če dokazi ne 
obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri 
komunalnega objekta ni možno.  
 
(3) Pretekla vlaganja iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj iste 
gradbene parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se 
odmerja komunalni prispevek, pri čemer morajo imeti objekti, 
ki se odstranijo, enako klasifikacijo vrste objekta (CC-SI) kot 
objekti, za katere se odmerja komunalni prispevek.  
 
(4) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega 
dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 
31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži 
dokaze glede izpolnjevanja domneve gradbenega in 
uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki ureja 
graditev.  
 
(5) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje 
novega objekta, se pri odmeri komunalnega prispevka 
upoštevajo celotna predhodna vlaganja, na način, da se 
naredi izračun za obstoječe stanje in izračun za novo stanje 
ter se od novega stanja odšteje obstoječe stanje. V primeru, 
da je izračun za obstoječe stanje višji, se razlike ne vrača. 
 
(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v 
primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prvega  odstavka 
pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa 
zahtevana dokazila. 
 
(7) O upoštevanju predloženih dokazil iz drugega in petega 
odstavka odloči pristojni občinski organ.  
 
(8) Pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo na območju opremljanja, kjer investitor in občina za 
komunalno opremo iz programa opremljanja skleneta 
pogodbo o opremljanju, se pretekla vlaganja investitorju 
upoštevajo le, če predhodno izpolni vse obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodbe o opremljanju. 
 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

19. člen 
(dokončanje postopkov) 

 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so 
veljali pred njegovo uveljavitvijo.  
 

20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 
 

‒ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 35/2013). 

‒ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 30/2013). 

‒ Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 96/2009). 

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se ne glede na določila 
veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč odmera 
komunalnega prispevka za obstoječo – že zgrajeno 
komunalno opremo izvede na podlagi določil tega odloka. 

 
21. člen  

(začetek veljavnosti)  
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 4260/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
4. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko 

Na podlagi 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/2016), 3. člena 
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 
21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US, 
32/2016 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010 in sprem.) je Občinski 
svet Občine Vransko na 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 

O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Vransko 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 (vsebina odloka) 

 
Ta odlok predpisuje pokopališki red, s katerim se za območje 
Občine Vransko določa izvajanje pogrebne in pokopališke 
dejavnosti, kot to določa 4. člen Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti.  
 

2. člen 
(pokopališki red) 

 
S tem odlokom Občina Vransko (v nadaljevanju: občina) 
podrobneje določa:  
 

 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;  
 način izvajanja pogrebne slovesnosti;  
 storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko 

zagotavljajo na pokopališču Vransko;  
 osnovni obseg pogreba;  
 način in čas pokopa;  
 način pokopa, če je plačnik občina;  
 možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo 

prostora;  
 obratovanje mrliške vežice;  
 obseg prve ureditve groba;  
 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;  
 način oddaje grobov v najem;  
 postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 

obnovo spomenikov in vsak drug poseg v prostor na 
pokopališču;  

 zvrsti grobov;  
 okvirne tehnične normative za grobove;  
 mirovalno dobo za grobove;  
 pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za 

izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo 
upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;  

 podelitev koncesije za izvajanje pogrebne dejavnosti; 
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 nadzor nad izvajanjem odloka ter 
 višino glob za prekrške v zvezi  z vzdrževanjem reda, 

čistoče in miru na pokopališču. 
 
Prekop umrlih določa zakon.  
 

3. člen 
(pokopališča in pokopi) 

 
Na območju Občine Vransko je eno pokopališče in sicer:  
 

 pokopališče Vransko. 
 
Na tem pokopališču se pokopavajo:  

 
 vsi umrli prebivalci okoliša, za katerega je posamezno 

pokopališče namenjeno, z izjemo oseb, ki so izrazile 
željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem 
pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci,  

 osebe, ki so živele drugod, če je umrli pred smrtjo tako 
želel oziroma, če tako želijo svojci umrlega.  

 neidentificirane osebe, ki so umrle na območju, za 
katero je pokopališče namenjeno.  

 
4. člen 

(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
 

Pogrebna dejavnost obsega:  
 

 zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna 
občinska gospodarska javna služba, ter  

 prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in 
izvedbo pogreba, ki se izvajajo na trgu. 

 
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje 
pokopališč. 
 
Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev 
obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in 
naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, 
razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in 
opustitev pokopališča.  
 
Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti 
pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega 
vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter 
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč, 
kot določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost.  

 
5. člen 

(izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
 

Pogrebna dejavnost, ki zajema zagotavljanje 24-urne 
dežurne službe, se kot gospodarska javna služba na 
območju občine Vransko zagotavlja s podelitvijo koncesije 
izvajalcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 
gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti.  
 
Koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe podeli 
občina na podlagi javnega razpisa po postopku, določenim s 
predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije 
gospodarske javne službe.  
 
Pogrebna dejavnost, ki zajema prevoz pokojnika, ki ga ne 
zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo pokojnika, 
upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, se 
izvaja na trgu.  
 

 
 

6. člen 
(uporaba predpisov) 

 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke 
dejavnosti iz 4. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s 
tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki urejajo 
pogrebno in pokopališko dejavnost.  
 
 

II. POKOPALIŠKI RED 
 

 
1. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA  
 

7. člen 
(obseg in oblika zagotavljanja 24 – urne dežurne službe) 

 
24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska 
javna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.  
 
Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska 
javna služba, ki jo podeljuje občina na podlagi javnega 
razpisa.  
 

8. člen 
(uporabniki) 

 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.  
 

9. člen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe) 

 
Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s 
spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z 
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in tem 
odlokom.  
 

10. člen 
(pravica uporabe) 

 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.  
 

11. člen 
(obveznosti uporabnikov) 

 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne 
službe opravljeno storitev iz prvega odstavka 7. člena tega 
odloka poravnati po ceni, ki jo na predlog izvajalca potrdi 
občinski svet.  
 

12. člen 
(viri financiranja storitev) 

 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne 
službe :  
 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe,  
 iz drugih virov določenih z zakonom.  

 
13. člen 

(oblikovanje cen) 
 

Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega 
sveta na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
24-urne dežurne službe.  
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2. POGREBNA SLOVESNOST  
 

14. člen 
(obseg in način izvajanja) 

 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom 
pokojnika in se izvede na način, kot je predpisan s tem 
odlokom in v skladu s pokojnikovo voljo, če ta ni v nasprotju 
s predpisi. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa 
in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.  
 
Pogrebna slovesnost se opravi na pokopališču, kjer bo 
pokop. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa 
uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba 
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 
O času poteka pogrebne slovesnosti je izvajalec dolžan 
obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča 
ali na krajevno običajen način.  
 
Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji lahko vsakdo 
prisostvuje. Na željo pokojnika ali pokojnikovih svojcev se 
pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu, ki ji 
prisostvujejo le povabljeni. To željo pred pogrebom objavi 
izvajalec pogrebne slovesnosti.  
 
Pri pogrebni slovesnosti lahko na željo pokojnikovih svojcev 
sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.  
 
Odvoz krste oziroma žare z mrliške vežice v pogrebnem 
sprevodu ter položitev krste oziroma žare v jamo opravi 
pogrebno moštvo, za katere je praviloma dolžan poskrbeti 
upravljavec pokopališča.  
 
Na željo svojcev se lahko krsta oziroma žara pred položitvijo 
v jamo, prenese iz mrliške vežice v cerkev na pogrebno 
mašo. Prenos opravi pogrebno moštvo.  
 
Govorniki so dožni upoštevati pieteto do pokojnika in družine 
ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti.  
 
Če se umrli upepeli, se pogrebna slovesnost lahko opravi 
pred ali po upepelitvi pokojnika.  
 

15. člen 
(pogrebni sprevod) 

 
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice ali z 
določenega mesta pred vhodom na pokopališče.  
Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci 
zastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci vencev, 
nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter predstavniki 
verskih skupnosti in društev.  
Razpored v pogrebnem sprevodu se lahko izvede tudi na 
krajevno običajen način.  
 
 
3. POKOPALIŠKO POGREBNO MOŠTVO  
 

16. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 

 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču 
Vransko zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali 
prenos krste ali žare pokojnika iz mrliške vežice do mesta 
pokopa s položitvijo v grob ali žarni zid ali z raztrosom 
pepela ali od mrliške vežice do cerkve in do mesta pokopa s 
položitvijo v grob ali žarni zid ali z raztrosom pepela.  
 

Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec 
pogrebnih storitev naročniku po sprejetem ceniku. 
 
 
4. POGREB  
 

17. člen 
(osnovni obseg pogreba) 

 
Pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, 
minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s 
pogrebno opremo.  
 
Pokop se prijavi izvajalcu pogrebne dejavnosti, ta pa o prijavi 
obvesti upravljavca pokopališča. 
 
Oprema za osnovni pogreb mora biti dostopna v prostorih 
upravljavca tako, da je naročniku na razpolago.  
 
 
5. NAČIN IN ČAS POKOPA  
 

18. člen 
(vrste pokopov) 

 
Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:  
 

 pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in 
pokoplje v grob za klasičen pokop ali obstoječo 
grobnico,  

 pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
shranijo v žaro in pokopljejo v klasični grob, obstoječo 
grobnico ali žarni grob,  

 raztros pepela, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
raztrosijo na za to posebej določenem mestu 
pokopališča. 

 
O načinu pokopa se dogovorita naročnik pogreba in izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 

19. člen 
(čas pokopa) 

 
Pokop na pokopališču Vransko se lahko opravi praviloma 
vsak dan med 10. in 18. uro. 
 
Točen čas pokopa uskladita naročnik pogreba in izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 

20. člen 
(stroški pokopa) 

 
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma 
oseba, ki je naročila pokop. V primeru, ko poravna stroške 
pokopa občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih 
stroškov iz zapuščine umrlega.  
 
 
6. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA  
 

21. člen 
 

Če je plačnik pokopa občina in stroške krije proračun, se 
opravi pokop z žaro v grob ali žarno nišo ali z raztrosom 
pepela. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati tudi 
pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor ta ni v nasprotju s tem 
odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.  
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2. POGREBNA SLOVESNOST  
 

14. člen 
(obseg in način izvajanja) 

 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom 
pokojnika in se izvede na način, kot je predpisan s tem 
odlokom in v skladu s pokojnikovo voljo, če ta ni v nasprotju 
s predpisi. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa 
in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.  
 
Pogrebna slovesnost se opravi na pokopališču, kjer bo 
pokop. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa 
uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba 
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 
O času poteka pogrebne slovesnosti je izvajalec dolžan 
obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča 
ali na krajevno običajen način.  
 
Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji lahko vsakdo 
prisostvuje. Na željo pokojnika ali pokojnikovih svojcev se 
pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu, ki ji 
prisostvujejo le povabljeni. To željo pred pogrebom objavi 
izvajalec pogrebne slovesnosti.  
 
Pri pogrebni slovesnosti lahko na željo pokojnikovih svojcev 
sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.  
 
Odvoz krste oziroma žare z mrliške vežice v pogrebnem 
sprevodu ter položitev krste oziroma žare v jamo opravi 
pogrebno moštvo, za katere je praviloma dolžan poskrbeti 
upravljavec pokopališča.  
 
Na željo svojcev se lahko krsta oziroma žara pred položitvijo 
v jamo, prenese iz mrliške vežice v cerkev na pogrebno 
mašo. Prenos opravi pogrebno moštvo.  
 
Govorniki so dožni upoštevati pieteto do pokojnika in družine 
ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti.  
 
Če se umrli upepeli, se pogrebna slovesnost lahko opravi 
pred ali po upepelitvi pokojnika.  
 

15. člen 
(pogrebni sprevod) 

 
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice ali z 
določenega mesta pred vhodom na pokopališče.  
Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci 
zastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci vencev, 
nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter predstavniki 
verskih skupnosti in društev.  
Razpored v pogrebnem sprevodu se lahko izvede tudi na 
krajevno običajen način.  
 
 
3. POKOPALIŠKO POGREBNO MOŠTVO  
 

16. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 

 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču 
Vransko zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali 
prenos krste ali žare pokojnika iz mrliške vežice do mesta 
pokopa s položitvijo v grob ali žarni zid ali z raztrosom 
pepela ali od mrliške vežice do cerkve in do mesta pokopa s 
položitvijo v grob ali žarni zid ali z raztrosom pepela.  
 

Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec 
pogrebnih storitev naročniku po sprejetem ceniku. 
 
 
4. POGREB  
 

17. člen 
(osnovni obseg pogreba) 

 
Pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, 
minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s 
pogrebno opremo.  
 
Pokop se prijavi izvajalcu pogrebne dejavnosti, ta pa o prijavi 
obvesti upravljavca pokopališča. 
 
Oprema za osnovni pogreb mora biti dostopna v prostorih 
upravljavca tako, da je naročniku na razpolago.  
 
 
5. NAČIN IN ČAS POKOPA  
 

18. člen 
(vrste pokopov) 

 
Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:  
 

 pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in 
pokoplje v grob za klasičen pokop ali obstoječo 
grobnico,  

 pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
shranijo v žaro in pokopljejo v klasični grob, obstoječo 
grobnico ali žarni grob,  

 raztros pepela, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
raztrosijo na za to posebej določenem mestu 
pokopališča. 

 
O načinu pokopa se dogovorita naročnik pogreba in izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 

19. člen 
(čas pokopa) 

 
Pokop na pokopališču Vransko se lahko opravi praviloma 
vsak dan med 10. in 18. uro. 
 
Točen čas pokopa uskladita naročnik pogreba in izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 

20. člen 
(stroški pokopa) 

 
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma 
oseba, ki je naročila pokop. V primeru, ko poravna stroške 
pokopa občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih 
stroškov iz zapuščine umrlega.  
 
 
6. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA  
 

21. člen 
 

Če je plačnik pokopa občina in stroške krije proračun, se 
opravi pokop z žaro v grob ali žarno nišo ali z raztrosom 
pepela. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati tudi 
pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor ta ni v nasprotju s tem 
odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.  
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7. MOŽNOST POKOPA ZUNAJ POKOPALIŠČA  
 

22. člen 
 
Na območju občine Vransko je pokojnike mogoče pokopati 
oziroma pepel pokojnikov raztrositi le na pokopališču 
Vransko.  
 
Raztros pepela iz žare na določenem prostoru izven 
pokopališča ali na morju se lahko opravi le na podlagi 
izdanega soglasja občinske uprave.  
 
Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinske uprave 
opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice 
verskih skupnosti.  
 
 
8. MRLIŠKA VEŽICA  
 

23. člen 
(čas obratovanja) 

 
Na pokopališču Vransko je mrliška vežica, katere uporaba je 
obvezna. Pokojnika se na območju občine do pokopa ne 
sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice.  
 
Mrliška vežica obratuje vsak dan v letu od 8. do 23. ure oz. 
po dogovoru. 
 
Uporaba mrliške vežice izjemoma ni obvezna v primeru 4. in 
5. odstavka tega člena.  
 
Pokojni stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko na 
dan pogreba do pokopa položi v verski objekt, od koder se 
prične pogrebna svečanost.  
 
Če pogrebno slovesnost organizira državni organ v skladu s 
protokolarnimi predpisi, to lahko pomeni odstop od gornjih 
določb. V tem primeru in za tak primer se upoštevajo in 
uporabijo predpisi protokola državnih organov.  
 
 
9. PRVA UREDITEV GROBA  
 

24. člen 
(obseg) 

 
Prvo ureditev groba določa zakon in ob pokopu v zemljo 
obsega odvoz odvečne zemlje po pokopu in posušenega 
cvetja ter vencev na odlagališče. Če naročnik pogreba 
naroči, obsega tudi postavitev obeležja z imenom in 
priimkom ter letnico rojstva in smrti pokojnika.  
 
 
10. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA 
POKOPALIŠČU  
 

25. člen 
(vzdrževanje reda) 

 
Za vzdrževanje reda na pokopališču so dolžni skrbeti:  
 

 upravljavec pokopališča;  
 najemniki grobov;  
 obiskovalci pokopališča.  

 
26. člen 

(naloge upravljavca) 
 

Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na 
pokopališču tako, da:  

 skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in 
pokopališke objekte;  

 oddaja prostore in grobove v najem in vodi register 
sklenjenih pogodb;  

 določa mesto, datum in uro pokopa, glede na 
predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma 
izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;  

 organizira in opravlja pogrebe;  
 skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti;  
 vodi evidenco o grobovih in pokopih;  
 opravlja prekope grobov in organizira ter nadzira dela 

na pokopališču;  
 skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi 

neposredni okolici;  
 skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in 

njenega funkcionalnega prostora;  
 skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč in 

njihovih obeležij žrtev vojn, na pokopališčih,  
 skrb za urejenost in zavarovanje spomenikov in drugih 

nagrobnih obeležij, ki nimajo več evidentiranega 
lastnika, če so opredeljeni kot lokalna kulturna 
dediščina;  

 zagotavlja električni priključek uporabnikom in 
izvajalcem del (slednjim proti plačilu) ;  

 zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in 
vencev;  

 zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času;  
 zagotavlja čiščenja snega na pokopališču;  
 zagotavlja ozvočenja govornika;  
 zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke.  

 
Upravljavec je dolžan zagotoviti redno tekoče vzdrževanje 
vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter 
komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:  
 

 odlagališče smeti in odpadkov,  
 ograje in poti v območju pokopališča,  
 zadrževalniki vode za zalivanje,  
 razsvetljava pokopališča.  

 
27. člen 

(prepovedi) 
 

Na pokopališču v občini ni dovoljeno:  
 

 nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, 
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za 
grobove;  

 odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;  
 odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v 

pokopališke posode za odpadke;  
 onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in 

naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;  
 vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na 

območju pokopališča;  
 odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških 

prostorov in z objektov v območju pokopališča;  
 opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, 

kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane 
pogrebne svečanosti;  

 uporaba prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih 
in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca 
pokopališča;  

 nameščanje reklamnih sporočil na območju 
pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.  

 
Motorna in električna vozila na pokopališču lahko uporablja 
le upravljavec pokopališča in izvajalec pogrebnih storitev za 
potrebe izvajanja storitev.  
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Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena 
urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko 
opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopališča.  
 

28. člen 
(dolžnosti najemnikov) 

 
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in spoštovati 
pokopališki red ter najemno pogodbo. Če je grob tako 
zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, 
kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljavec 
pokopališča je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti 
ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od 
dveh mesecev. Po preteku tega roka to stori upravljavec na 
stroške najemnika oziroma na podlagi določil zakona o 
prenehanju najemne pogodbe, prekine najemno pogodbo.  
 
 
11. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM  
 

29. člen 
(najemnik) 

 
Grobove v najem najemnikom oddaja upravljavec 
pokopališča. Najemno razmerje se uredi s sklenitvijo 
najemne pogodbe, skladno z določbami zakona in tega 
odloka.  
 
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.  
 
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu 
groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s 
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba 
skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.  
 

30. člen 
(doba najema) 

 
Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas. 
Pogodba o najemu groba preneha (se prekine) na podlagi 
razlogov, določenih v zakonu.  
 

31. člen 
(grobnina) 

 
Za najem groba je najemnik dolžan plačevati letno 
najemnino - grobnino. Grobnino, stroške, ki jih vključuje, 
način oblikovanja in plačevanja, določa zakon. Višino 
grobnine na predlog upravljavca pokopališča s sklepom 
potrdi občinski svet.  
 
Upravljavec pokopališča izstavi račune za najemnino 
praviloma do 30. novembra tekočega leta. Za najem groba, 
ki je krajši od enega leta, se grobnina obračuna sorazmerno 
trajanju najema groba v tem letu. 
  
Če najemnik groba v roku, ki je določen na računu 
upravljavca, ne plača najemnine, mu upravljavec izstavi 
opomin. Če tudi v toku 15 dni po prejemu opomina najemnik 
ne plača najemnine in stroškov opomina, izvajalec zoper 
dolžnika prične postopek izvršbe.  
 
Upravljavec pokopališča lahko v zvezi z izvrševanjem 
zadolžitev in obveznosti po tem odloku in zakonu, podatke o 
pokojnih in najemnikih grobov pridobiva iz uradnih evidenc v 
skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.  
 
 
 
 
 
 

12. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU  
 

32. člen 
 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor 
na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju 
upravljavca pokopališča. 
  
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, 
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih 
obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem 
odlokom. 
  
Upravljavec pokopališča izda soglasje v 3 dneh od prejema 
popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna 
dediščina ali kulturni spomenik.  
 
Objekti, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina ali kulturni 
spomenik, se urejajo v skladu s predpisi o področja varstva 
kulturne dediščine. V primeru, da nimajo več evidentiranega 
lastnika in so zapuščeni, za njih skrbi upravljavec in jih 
ustrezno zavaruje.  
 
Najemnik lahko spomenik in ostalo opremo groba postavi le 
z upoštevanjem reda na pokopališču in v skladu s soglasjem 
upravljavca, kar pomeni, da oprema groba dimenzijsko ne 
sme segati izven gabaritov, ki so določeni za pokopališče, 
kar velja tudi za obliko in materiale.  
 
Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani 
spomenik ali obnovi grobnico ali posega v objekte 
pokopališča v nasprotju z izdanim soglasjem ali brez njega, 
ga mora upravljavec pozvati, da nepravilnosti odpravi in mu 
naložiti rok za odpravo. Če najemnik nepravilnosti v 
postavljenem roku ne odpravi, to stori upravljavec na stroške 
najemnika.  
 
Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje 
črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter 
vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča 
priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.  
 
 
13. GROBOVI  
 

33. člen 
(zvrsti grobov) 

 
Za pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na različne 
zvrsti grobov. V načrtu razdelitve za pokopališče je določena 
površina, kraj in oblika zvrsti grobov.  
 
Na pokopališču občine so naslednje zvrsti grobov:  
 

 enojni grob, 
 družinski grob, 
 trojni družinski grob, 
 četverni družinski grob, 
 grobnica, 
 žarni grob,  
 prostor za raztros pepela.  

 
 
14. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE  
 

34. člen 
(mere grobov) 

 
Globina klasičnih grobov je 1,8 m.  
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Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena 
urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko 
opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopališča.  
 

28. člen 
(dolžnosti najemnikov) 

 
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in spoštovati 
pokopališki red ter najemno pogodbo. Če je grob tako 
zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, 
kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljavec 
pokopališča je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti 
ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od 
dveh mesecev. Po preteku tega roka to stori upravljavec na 
stroške najemnika oziroma na podlagi določil zakona o 
prenehanju najemne pogodbe, prekine najemno pogodbo.  
 
 
11. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM  
 

29. člen 
(najemnik) 

 
Grobove v najem najemnikom oddaja upravljavec 
pokopališča. Najemno razmerje se uredi s sklenitvijo 
najemne pogodbe, skladno z določbami zakona in tega 
odloka.  
 
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.  
 
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu 
groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s 
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba 
skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.  
 

30. člen 
(doba najema) 

 
Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas. 
Pogodba o najemu groba preneha (se prekine) na podlagi 
razlogov, določenih v zakonu.  
 

31. člen 
(grobnina) 

 
Za najem groba je najemnik dolžan plačevati letno 
najemnino - grobnino. Grobnino, stroške, ki jih vključuje, 
način oblikovanja in plačevanja, določa zakon. Višino 
grobnine na predlog upravljavca pokopališča s sklepom 
potrdi občinski svet.  
 
Upravljavec pokopališča izstavi račune za najemnino 
praviloma do 30. novembra tekočega leta. Za najem groba, 
ki je krajši od enega leta, se grobnina obračuna sorazmerno 
trajanju najema groba v tem letu. 
  
Če najemnik groba v roku, ki je določen na računu 
upravljavca, ne plača najemnine, mu upravljavec izstavi 
opomin. Če tudi v toku 15 dni po prejemu opomina najemnik 
ne plača najemnine in stroškov opomina, izvajalec zoper 
dolžnika prične postopek izvršbe.  
 
Upravljavec pokopališča lahko v zvezi z izvrševanjem 
zadolžitev in obveznosti po tem odloku in zakonu, podatke o 
pokojnih in najemnikih grobov pridobiva iz uradnih evidenc v 
skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.  
 
 
 
 
 
 

12. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU  
 

32. člen 
 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor 
na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju 
upravljavca pokopališča. 
  
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, 
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih 
obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem 
odlokom. 
  
Upravljavec pokopališča izda soglasje v 3 dneh od prejema 
popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna 
dediščina ali kulturni spomenik.  
 
Objekti, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina ali kulturni 
spomenik, se urejajo v skladu s predpisi o področja varstva 
kulturne dediščine. V primeru, da nimajo več evidentiranega 
lastnika in so zapuščeni, za njih skrbi upravljavec in jih 
ustrezno zavaruje.  
 
Najemnik lahko spomenik in ostalo opremo groba postavi le 
z upoštevanjem reda na pokopališču in v skladu s soglasjem 
upravljavca, kar pomeni, da oprema groba dimenzijsko ne 
sme segati izven gabaritov, ki so določeni za pokopališče, 
kar velja tudi za obliko in materiale.  
 
Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani 
spomenik ali obnovi grobnico ali posega v objekte 
pokopališča v nasprotju z izdanim soglasjem ali brez njega, 
ga mora upravljavec pozvati, da nepravilnosti odpravi in mu 
naložiti rok za odpravo. Če najemnik nepravilnosti v 
postavljenem roku ne odpravi, to stori upravljavec na stroške 
najemnika.  
 
Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje 
črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter 
vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča 
priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.  
 
 
13. GROBOVI  
 

33. člen 
(zvrsti grobov) 

 
Za pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na različne 
zvrsti grobov. V načrtu razdelitve za pokopališče je določena 
površina, kraj in oblika zvrsti grobov.  
 
Na pokopališču občine so naslednje zvrsti grobov:  
 

 enojni grob, 
 družinski grob, 
 trojni družinski grob, 
 četverni družinski grob, 
 grobnica, 
 žarni grob,  
 prostor za raztros pepela.  

 
 
14. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE  
 

34. člen 
(mere grobov) 

 
Globina klasičnih grobov je 1,8 m.  
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Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe.  
V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Širina 
enojnega groba je 1 m, dolžina je 2,5 m.  
 
Globina talnega žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina 1 m, 
dolžina pa 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.  
V žarne grobove se pokopavajo žare.  
 
Poti med vrstami grobov morajo bite široke najmanj 0,3 m. 
Poti med grobi morajo biti široke najmanj 0,2 m. Spomeniki, 
nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven 
meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo 
segati do 1,2 m. Višina zasejanih grmovnic ne sme biti višja 
od 2,0 m.  
 

35. člen 
(talni žarni grob) 

 
Nagrobna plošča pri žarnem grobu na pokopališču Vransko 
je pravokotno ali polkrožno zaključena v zgornjem delu. Grob 
je lahko prekrit s kamnito ploščo ali zasajen z rastlinjem.  

 
36. člen 

(prostor za raztros pepela) 
 

Na območju za raztros pepela so imena umrlih napisana na 
skupni spominski tabli. 
  
Ploščica z imenom pokojnika, ki je nameščena na spominsko 
tablo, je velikosti 3 x 10 cm. 
 
 
15. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE  
 

37. člen 
 
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen 
po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki mora 
preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in istem grobu. 
Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je 
potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je 
pokopališče.  
 
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer 
je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne 
dobe.  
 
 
16. POGREBNA PRISTOJBINA  
 

38. člen 
 
Občina lahko določi pogrebno pristojbino. Pogrebna 
pristojbina je denarni znesek, ki ga lahko določi občina za 
izvedbo pogreba na pokopališču in ki ga upravljavcu 
pokopališča plača izvajalec pogreba.  
Pogrebno pristojbino potrjuje Občinski svet Občine Vransko.  
 
 
III. PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE 24-URNE 
DEŽURNE SLUŽBE  
 

39. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 

 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje 
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je 
lahko tudi tuja oseba.  
 

Minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane 
gospodarske javne službe so določeni v zakonu in so:  
 

 da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki 
je predmet javne službe in ima, če je pravna oseba, 
dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;  

 da ima zaposleni najmanj dve osebi;  
 da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz 

pokojnika, ki se uporablja izključno v te namene;  
 da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;  
 da ima najmanj eno transportno krsto;  
 da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s 

higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s 
pokojniki.  

 
Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu 
predložiti Program izvajanja javne službe.  
 

40. člen 
(izvajanje javne službe) 

 
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja 
področje pogrebne in pokopališke dejavnosti, podzakonskimi 
akti, sprejetimi na njegovi podlagi, tem odlokom in drugimi 
predpisi občine.  
 

41. člen 
(območje izvajanja koncesije) 

 
Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz tega 
odloka na celotnem območju občine se podeli enemu 
koncesionarju.  
 
Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na območju iz prejšnjega 
odstavka tega člena.  
 

42. člen 
(začetek in čas trajanja koncesije) 

 
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, 
ki mora vsebovati vse sestavine iz 39. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah.  
 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe in preneha po izteku deset (10) let.  
 

43. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

 
Koncesijsko razmerje preneha:  
 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe,  
 z odkupom koncesije,  
 z odvzemom koncesije,  
 s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo,  
 v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.  

 
44. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe) 
 

Koncesijska pogodba preneha:  
 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,  
 z odpovedjo,  
 z razdrtjem.  

 
Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge 
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.  
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45. člen 
(odvzem koncesije) 

 
Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na 
določila koncesijske pogodbe:  
 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za 
to določenem roku,  

 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot 
koncesionirana gospodarska javna služba,  

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, 
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju 
dejavnosti,  

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in 
navodili koncedenta,  

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev 
predpisov in določil koncesijske pogodbe,  

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati.  

 
Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, 
dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete 
alineje prvega odstavka tega člena.  
 
V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do 
odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb.  
 

46. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

 
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.  
 
Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

47. člen 
(način podelitve koncesije) 

 
Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

48. člen 
(veljavnost razpisa) 

 
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z 
določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.  
 
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, 
ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.  
 
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.  
 

49. člen 
 
Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi 
zakona, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva.  
 
Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega 
člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar in so določeni v 39. členu tega odloka.  
 

50. člen 
 
Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik 
in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti 
primerne izkušnje, z namenom strokovne presoje vlog.  

Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z 
zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.  
 

51. člen 
 

Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na 
podlagi predloga strokovne komisije iz prvega odstavka 
prejšnjega člena tega odloka.  
 
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.  
 

52. člen 
 

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.  
 

53. člen 
 

Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo 
osebo samo z dovoljenjem koncedenta. 
  
Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne 
službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, 
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s 
soglasjem koncesionarja.  
 

54. člen 
 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati 
javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile.  
 
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar 
pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine oz. 
območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.  
 
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, 
lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.  
 

55. člen 
 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam.  
 

56. člen 
 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem 
zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko 
njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom 
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski 
pogodbi.  
 

57. člen 
 

Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri 
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri 
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za 
škodo, ki pri tem nastane koncedentu.  
 
Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.  
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45. člen 
(odvzem koncesije) 

 
Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na 
določila koncesijske pogodbe:  
 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za 
to določenem roku,  

 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot 
koncesionirana gospodarska javna služba,  

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, 
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju 
dejavnosti,  

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in 
navodili koncedenta,  

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev 
predpisov in določil koncesijske pogodbe,  

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati.  

 
Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, 
dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete 
alineje prvega odstavka tega člena.  
 
V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do 
odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb.  
 

46. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

 
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.  
 
Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

47. člen 
(način podelitve koncesije) 

 
Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

48. člen 
(veljavnost razpisa) 

 
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z 
določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.  
 
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, 
ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.  
 
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.  
 

49. člen 
 
Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi 
zakona, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva.  
 
Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega 
člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar in so določeni v 39. členu tega odloka.  
 

50. člen 
 
Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik 
in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti 
primerne izkušnje, z namenom strokovne presoje vlog.  

Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z 
zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.  
 

51. člen 
 

Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na 
podlagi predloga strokovne komisije iz prvega odstavka 
prejšnjega člena tega odloka.  
 
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.  
 

52. člen 
 

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.  
 

53. člen 
 

Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo 
osebo samo z dovoljenjem koncedenta. 
  
Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne 
službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, 
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s 
soglasjem koncesionarja.  
 

54. člen 
 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati 
javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile.  
 
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar 
pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine oz. 
območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.  
 
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, 
lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.  
 

55. člen 
 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam.  
 

56. člen 
 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem 
zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko 
njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom 
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski 
pogodbi.  
 

57. člen 
 

Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri 
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri 
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za 
škodo, ki pri tem nastane koncedentu.  
 
Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.  
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IV. NADZOR  
 

58. člen 
(nadzorni organi) 

 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Nadzor nad izvajanjem 
koncesije opravlja občinska uprava. Koncesionar je dolžan 
občinski upravi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati 
informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti 
vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v 
zvezi z izvajanjem koncesije. Podatki pridobljeni pri nadzoru 
so poslovna tajnost.  
 
 
V. PREKRŠKI  
 

59. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

 
Z globo v višini 650 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec 
(pravna oseba ali samostojnih podjetnik, ki stori prekršek v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti), če opusti predpisana 
ravnanja iz 26. člena tega odloka.  
 
Z globo v višini 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe, če krši predpisana ravnanja iz 26. člena tega 
odloka.  
 

60. člen 
(prekrški fizičnih oseb) 

 
Z globo v višini 200 EUR se za prekršek kaznuje 
posameznik, če krši določila 27., 28. in 32. člena tega 
odloka.  
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

61. člen 
 
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega 
odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih 
uporabniki uporabljajo brez pogodbe.  
 
Po prejemu poziva s strani upravljavca je uporabnik dolžan 
skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v 
nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega 
razmerja preneha.  
 

62. člen 
 
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi najpozneje v 30 
dneh po uveljavitvi tega odloka. Do začetka veljave 
koncesijske pogodbe pogrebno dejavnost izvajajo dosedanji 
izvajalci.  
 

 
63. člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
 
Številka: 3548/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
 

 

5. Letni program športa v občini Vransko za leto 2022 

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), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 
in 21/18 – ZNOrg) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št.  21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet 
Občine Vransko na 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v občini Vransko za leto 2022 

 
I. 

Občina Vransko v skladu z razvojnimi načrti na področju 
športa, razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ter glede na 
obstoječe organizacijske razmere v športu z letnim 
programom športa za leto 2022 določa športne programe in 
področja športa, ki se bodo v letu 2022 sofinancirali iz 
proračuna Občine Vransko. 

II. 

Občina Vransko bo v letu 2022 za izvedbo letnega programa 
športa namenila skupaj 179.227,64 EUR in sicer: 

1. Za sofinanciranje športih programov in področij 
športa, ki jih izvajajo izvajalci športnih programov iz 
drugega odstavka 6. člena Zakona o športu, v skupni 
višini 38.869,43 EUR. 

Na podlagi javnega razpisa se bodo v letu 2022 sofinancirali 
naslednji programi in področja športa: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših,  
 športni objekti in površine za šport v naravi, 
 razvojne dejavnosti v športu - usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,  
 organiziranost v športu - delovanje športnih društev in 

drugih izvajalcev letnega programa športa,  
 športne prireditve in promocija športa - športne 

prireditve.  

Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in 
področij športa pred objavo javnega razpisa sprejme občinski 
svet.  

2. Za upravljanje in obratovalne stroške Športne dvorane 
Vransko v skupni višini 61.200,00 EUR in sicer: 

 44.700,00 EUR za plače zaposlenih v Športni dvorani 
Vransko; 

 16.500,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov 
Športne dvorane Vransko (električna energija, 
komunalne storitve, ogrevanje). 

3. Za redno vzdrževanje javnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi v skupni višini 11.340,00 EUR 
in sicer:  

 6.825,00 EUR za redna vzdrževalna dela v Športni 
dvorani Vransko; 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                                Številka 7/2021 – 30. 9. 2021 
 

15 | S t r a n  

 

 4.515,00 EUR za redna vzdrževalna dela na zunanjih 
športnih površinah. 

4. Za odplačilo dela dolgoročnega kredita za izgradnjo 
Športne dvorane Vransko v skupni višini 62.801,96 EUR. 

5. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ 
Osnovna šola Vransko –Tabor v skupni višini 4.016,25 
EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj Zlati 
sonček in Krpan.  

6. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 1.000,00 EUR. 

Sredstva so namenjena pokritju stroškov drugega splošnega 
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih 
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni 
mogoče natančneje definirati. 

III. 

Občina Vransko bo sredstva za izvedbo letnega programa 
športa zagotovila na naslednje načine: 

 sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 1. točke prejšnjega člena na podlagi 
sprejetega letnega programa športa, sprejetega 
proračuna občine, izvedenega javnega razpisa in 
sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci letnega 
programa športa; 

 sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 2. do 6. točke prejšnjega člena na podlagi 
sprejetega letnega programa športa, sprejetega 
proračuna občine, sklenjenih neposrednih pogodb z 
izvajalci letnega programa športa oz. sprejetega sklepa 
župana. 

Številka: 671-01/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
6. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2022 

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter  
Uradne objave Občine Vransko, št.  21/2012, 46/2015, 
54/2016), je Občinski svet Občine Vransko na 17. redni seji 
dne 21. 9. 2021 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2022 

 
1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2022 
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev 
predvidenih v občinskem proračunu. 

 

 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2022 so sredstva za 
kulturo namenjena za:  

– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in 
prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne 
vsebine:  

-  poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih 
društev in drugih neprofitnih organizacij,  

-  knjižnična in muzejska dejavnost, 
-  gledališka in lutkovna, plesna, glasbena, likovna, 

fotografska, filmska in video dejavnost, 
-  kulturna dejavnost osnovnošolcev, 
-  OI JSKD Žalec,  
-  mediji in avdiovizualna kultura, 
-  prireditve in projekti občinskega pomena (večje 

prireditve, kulturni praznik, pustni karneval, praznik 
dela, občinski praznik, dan državnosti, dan 
samostojnosti in enotnosti …),  

-  varovanje in obnova kulturne dediščine, 
-  vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno 

infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 146.989,00 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, 
sakralnih objektov 5.000,00 EUR 

2. 08031 Obnova cerkve sv. 
Mihaela 12.000,00 EUR 

3. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 46.659,00 EUR 

4. 08028 Ljubiteljska kultura 7.000,00 EUR 
5. 08032 Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti, OI Žalec 
 

600,00 EUR 
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje 

Kulturnega doma Vransko 
15.000,00 EUR 

7. 
01046 Odplačilo kredita za 
izgradnjo večnamenske športne 
dvorane, del 

7.000,00 EUR 

8.. 

08033 Gasilski muzej Vransko, 
najemnine in zakupnine za 
poslovne objekte (PGD 
Prekopa) 

5.040,00 EUR 

9. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za plače, blago in 
storitve – del      

20.000,00 EUR 

10. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode za 
program kulture 

6.000,00 EUR 

11. 09004 OŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode - del 

3.690,00 EUR 

12. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

5.000,00 EUR 

13. 08021 Ostale občinske 
prireditve 

7.000,00 EUR 

14. 08035 Vranski pustni karneval 7.000,00 EUR 

 
Skupaj:  146.989,00 EUR 
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 4.515,00 EUR za redna vzdrževalna dela na zunanjih 
športnih površinah. 

4. Za odplačilo dela dolgoročnega kredita za izgradnjo 
Športne dvorane Vransko v skupni višini 62.801,96 EUR. 

5. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ 
Osnovna šola Vransko –Tabor v skupni višini 4.016,25 
EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj Zlati 
sonček in Krpan.  

6. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 1.000,00 EUR. 

Sredstva so namenjena pokritju stroškov drugega splošnega 
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih 
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni 
mogoče natančneje definirati. 

III. 

Občina Vransko bo sredstva za izvedbo letnega programa 
športa zagotovila na naslednje načine: 

 sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 1. točke prejšnjega člena na podlagi 
sprejetega letnega programa športa, sprejetega 
proračuna občine, izvedenega javnega razpisa in 
sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci letnega 
programa športa; 

 sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 2. do 6. točke prejšnjega člena na podlagi 
sprejetega letnega programa športa, sprejetega 
proračuna občine, sklenjenih neposrednih pogodb z 
izvajalci letnega programa športa oz. sprejetega sklepa 
župana. 

Številka: 671-01/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
6. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2022 

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter  
Uradne objave Občine Vransko, št.  21/2012, 46/2015, 
54/2016), je Občinski svet Občine Vransko na 17. redni seji 
dne 21. 9. 2021 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2022 

 
1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2022 
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev 
predvidenih v občinskem proračunu. 

 

 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2022 so sredstva za 
kulturo namenjena za:  

– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in 
prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne 
vsebine:  

-  poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih 
društev in drugih neprofitnih organizacij,  

-  knjižnična in muzejska dejavnost, 
-  gledališka in lutkovna, plesna, glasbena, likovna, 

fotografska, filmska in video dejavnost, 
-  kulturna dejavnost osnovnošolcev, 
-  OI JSKD Žalec,  
-  mediji in avdiovizualna kultura, 
-  prireditve in projekti občinskega pomena (večje 

prireditve, kulturni praznik, pustni karneval, praznik 
dela, občinski praznik, dan državnosti, dan 
samostojnosti in enotnosti …),  

-  varovanje in obnova kulturne dediščine, 
-  vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno 

infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 146.989,00 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, 
sakralnih objektov 5.000,00 EUR 

2. 08031 Obnova cerkve sv. 
Mihaela 12.000,00 EUR 

3. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 46.659,00 EUR 

4. 08028 Ljubiteljska kultura 7.000,00 EUR 
5. 08032 Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti, OI Žalec 
 

600,00 EUR 
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje 

Kulturnega doma Vransko 
15.000,00 EUR 

7. 
01046 Odplačilo kredita za 
izgradnjo večnamenske športne 
dvorane, del 

7.000,00 EUR 

8.. 

08033 Gasilski muzej Vransko, 
najemnine in zakupnine za 
poslovne objekte (PGD 
Prekopa) 

5.040,00 EUR 

9. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za plače, blago in 
storitve – del      

20.000,00 EUR 

10. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode za 
program kulture 

6.000,00 EUR 

11. 09004 OŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode - del 

3.690,00 EUR 

12. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

5.000,00 EUR 

13. 08021 Ostale občinske 
prireditve 

7.000,00 EUR 

14. 08035 Vranski pustni karneval 7.000,00 EUR 

 
Skupaj:  146.989,00 EUR 
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4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne 
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture 
pod zaporedno številko 4 – 08028 Ljubiteljska kultura bo 
potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti. 

5. 

Izjemoma sme župan, skladno z drugim odstavkom 102. 
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, iz 
sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti 
sredstva za posamezen program ali projekt tudi brez javnega 
razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi 
posebna pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej 
načrtovati.  

Številka: 610/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
7. Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2022 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010, Uradne objave Občine Vransko, 
št. 90/2019) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016), je Občinski svet Občine 
Vransko na 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
sofinanciranja socialnovarstvenih programov  

in programov drugih društev za leto 2022 
 

1. 

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov 
in programov drugih društev za leto 2022 zajema sredstva, ki 
jih zagotavlja občina za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2022 so sredstva za 
socialnovarstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za:  
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 

- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 

- sofinancirane programov zdravstvene preventive in vzgoje; 

- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 

- delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega 
komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih 
društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, 
področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost 
ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.  

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa sofinanciranja socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev se bodo sofinancirali različni 
izvajalci programov in projektov:   

-  organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije 
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v 
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske 
skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in 
težave občanov; 

-  invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 
invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne 
socialne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih 
okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov 
Občine Vransko; 

-  druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju 
sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja 
kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma za njene občane. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 8450,00 
EUR kot sledi: 

1. 18049001 – programi 
veteranskih organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 
posebnih skupin  2250,00 EUR 

3. 
20049006 – programi varstva 
drugih ranljivih skupin, od 
tega 

5700,00 EUR 

 Programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1100,00 EUR 

 Programi ostalih ranljivih skupin 1500,00 EUR 

 Programi humanitarnih 
organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  8450,00 EUR 

4. 

Socialnovarstvene programe in programe drugih društev za 
leto 2022 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi 
javnega razpisa v skladu s potrjenimi merili in kriteriji. 
 

 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen 
program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za 
program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna 
pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 610/2021                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 
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J A V N I   R A Z P I S I 

8. Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2021/2022 

Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020), 
Pravilnika o  vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 
št. 62/98, 109/10 – ZCes-1 in 38/16) in Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko št. 87/2019) Občina Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
o izvajanju zimske službe na območju  

Občine Vransko za zimsko obdobje 2021/2022 
 
 
I. NAROČNIK  
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
Orientacijska vrednost javnega naročila zimske službe je 
60.000.00 €. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je opravljanje zimske službe 
(pluženja, posipanja cest, čiščenje izogibališč, plazov in 
zametov) na območju Občine Vransko. 
   

1. Zimska služba se izvaja na 28,8 km lokalnih cest in 
68,13 km javnih poteh in 14,48  km gozdnih cestah in 
nekategoriziranih dovozov do stanovanjskih objektov.   

2. Javni razpis  opravljanja zimska službe je razdeljen v 
16 sklopov relacij, ki so smiselno zaključene.  

3. Normativ za pluženje in posipanje cest  je 3 km/uro 
nižinske ceste in 2 km/uro višinske ceste. 

4. Cena izvajanja zimske službe za pluženje  in 
posipanje cest  je 40,00 EUR/uro. 

5. Obračuna se pripravljenost za izvajanje zimske 
službe za celotno zimsko obdobje do 3 km v višini 
200,00 EUR in nad 3 km v višini 400,00 EUR. 

 
III. POGOJI 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci: 

1. podjetja,   
2. samostojni podjetniki, 
3. kmetje, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.  

 
Prednost imajo izvajalci, ki so bližje relaciji pluženja in 
posipanja cest. Izvajalci se lahko prijavijo na en sklop relacij 
ali več sklopov relacij. 
 
IV. RELACIJE ZIMSKE SLUŽBE  
 
1. SKLOP CEST (VRANSKO - ROPASIJA - KLANCE - 
KLAKOČOVEC) -  PLUŽENJE 
 
LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija)- del                                                           
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim  
JP 992511 Klakočovec - Klance 
JP 916371 Klakočovec - Bergant 
JP 916381 Klakočovec - Izlakar 
JP 916361 Tešova - Grabnar                                                           
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  19       
dovoz do stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 15 in 17                                        
      
2 . SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE)  
-  PLUŽENJE 
                                                                                         
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 490251Vransko - 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                                                                                          
JP 916022  Čeplje - AMZS Poligon                                                                                                          
JP 916012  Prekopa - Blate       
dovoz do stanovanjskega objekta Čeplje 15 in 23  
                                                                                    
3. SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE - 
PREKOPA) - POSIPANJE 
 
LC 490123  Čreta - Vransko                                                                             
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                                                                            
JP 992561  Stopnik  - Skok   
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                                                                         
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                                   
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
LC490261  Prekopa - Podvrh                                                                     
GC 093148 Ropasija  Planinc   
GC 093149 Odcep Ručgar 
                                                                                                                      
4. SKLOP CEST (VOLOGA - MERINCA - PRAPREČE) - 

PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490111 Vransko - Lipa                                      
JP  916161 Kale                                                                                                        
GC 093152 Vologa - Orehovec                                               
JP 992501 Prapreče - Merinca                             
JP 992491 Kovk                                      
JP 916111 Kovk - Škrabar                                        
JP 916112 Škrabar - Teličnikar                                        
JP 992507 Prapreče - Kropivšek 
JP 992508 Prapreče - Pahole    
JP 992502 Odcep Kocijan                      
JP 992506 Merinca - Dolinšek    
JP 992504 Merinca - Kos 
JP 992505 Merinca - Cencelj 
JP 992503 Merinca - vas 
GC 093147 Odcep Vrhovnik 
GC 093146 Kapus - Prosivnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 36 
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J A V N I   R A Z P I S I 

8. Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2021/2022 

Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020), 
Pravilnika o  vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 
št. 62/98, 109/10 – ZCes-1 in 38/16) in Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko št. 87/2019) Občina Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
o izvajanju zimske službe na območju  

Občine Vransko za zimsko obdobje 2021/2022 
 
 
I. NAROČNIK  
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
Orientacijska vrednost javnega naročila zimske službe je 
60.000.00 €. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je opravljanje zimske službe 
(pluženja, posipanja cest, čiščenje izogibališč, plazov in 
zametov) na območju Občine Vransko. 
   

1. Zimska služba se izvaja na 28,8 km lokalnih cest in 
68,13 km javnih poteh in 14,48  km gozdnih cestah in 
nekategoriziranih dovozov do stanovanjskih objektov.   

2. Javni razpis  opravljanja zimska službe je razdeljen v 
16 sklopov relacij, ki so smiselno zaključene.  

3. Normativ za pluženje in posipanje cest  je 3 km/uro 
nižinske ceste in 2 km/uro višinske ceste. 

4. Cena izvajanja zimske službe za pluženje  in 
posipanje cest  je 40,00 EUR/uro. 

5. Obračuna se pripravljenost za izvajanje zimske 
službe za celotno zimsko obdobje do 3 km v višini 
200,00 EUR in nad 3 km v višini 400,00 EUR. 

 
III. POGOJI 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci: 

1. podjetja,   
2. samostojni podjetniki, 
3. kmetje, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.  

 
Prednost imajo izvajalci, ki so bližje relaciji pluženja in 
posipanja cest. Izvajalci se lahko prijavijo na en sklop relacij 
ali več sklopov relacij. 
 
IV. RELACIJE ZIMSKE SLUŽBE  
 
1. SKLOP CEST (VRANSKO - ROPASIJA - KLANCE - 
KLAKOČOVEC) -  PLUŽENJE 
 
LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija)- del                                                           
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim  
JP 992511 Klakočovec - Klance 
JP 916371 Klakočovec - Bergant 
JP 916381 Klakočovec - Izlakar 
JP 916361 Tešova - Grabnar                                                           
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  19       
dovoz do stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 15 in 17                                        
      
2 . SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE)  
-  PLUŽENJE 
                                                                                         
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 490251Vransko - 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                                                                                          
JP 916022  Čeplje - AMZS Poligon                                                                                                          
JP 916012  Prekopa - Blate       
dovoz do stanovanjskega objekta Čeplje 15 in 23  
                                                                                    
3. SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE - 
PREKOPA) - POSIPANJE 
 
LC 490123  Čreta - Vransko                                                                             
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                                                                            
JP 992561  Stopnik  - Skok   
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                                                                         
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                                   
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
LC490261  Prekopa - Podvrh                                                                     
GC 093148 Ropasija  Planinc   
GC 093149 Odcep Ručgar 
                                                                                                                      
4. SKLOP CEST (VOLOGA - MERINCA - PRAPREČE) - 

PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490111 Vransko - Lipa                                      
JP  916161 Kale                                                                                                        
GC 093152 Vologa - Orehovec                                               
JP 992501 Prapreče - Merinca                             
JP 992491 Kovk                                      
JP 916111 Kovk - Škrabar                                        
JP 916112 Škrabar - Teličnikar                                        
JP 992507 Prapreče - Kropivšek 
JP 992508 Prapreče - Pahole    
JP 992502 Odcep Kocijan                      
JP 992506 Merinca - Dolinšek    
JP 992504 Merinca - Kos 
JP 992505 Merinca - Cencelj 
JP 992503 Merinca - vas 
GC 093147 Odcep Vrhovnik 
GC 093146 Kapus - Prosivnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 36 
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5. SKLOP CEST (MALE PRAPREČE - NASELJE 
VRANSKO) - PLUŽENJE – POSIPANJE MALE 
PRAPREČE 

 
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                                                                    
                                                                              
6. SKLOP CEST (JAKOV DOL - OSREDEK - ZAPLANINA - 

ZAJASOVNIK) -  PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490211 Ločica - Zaplanina - Limovce                                                                         
JP 916191 Zaplanina - Brvar                                                              
JP 916121 Zaplanina - Pider   
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 6                                                                                                                                                                                     
JP 992691 Brce - Jakov dol                                                                     
JP 992692 Brdovlan                                                                   
JP 916381 Ločica - Bokal                                                                            
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 7  
dovoz do  stanovanjskega objekta Vransko 1 
JP 916142 R447 - Hrastovec    
dovoz do  stanovanjskega objekta Zajasovnik 19 in 20                                                          
JP 916051 Osredek                                                 
JP 916052 Osredek - Reberšek 
JP 916311 Osredek - Loka                                           

7. SKLOP CEST (SPODNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992701 Sp . Limovce - Poljanšek  
JP 992702 Limovce - Knez 
 
8. SKLOP CEST (ZGORNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992711 Zg. Limovce -  Prosivnik                                                                
JP 916181 Limovce - Lokan                                                                                       
dovoz do stanovanjskega objekta Limovce 8 
 
9. SKLOP CEST (ZAPLANINA - KAMNIK) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
  
JP 916151 Zaplanina - Kamnik  
GC 093103 odcep Kamnik                                           
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 3 
 
10. SKLOP CEST (ZAHOMCE - RAVNE - LOČICA) - 
PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh- del       
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 in 
46 
 
11. SKLOP CEST (ZAHOMCE- DOL-TABOR) - PLUŽENJE 

- POSIPANJE 
 
JP 992671 Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - del                                   
dovoz do stanovanjskega objekta Zahomce 20 
 
12. SKLOP CEST ( RAVNE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh - del   
JP 916135 Ravne - Podbregar     
 
13. SKLOP CEST (ROPASIJA - PTICA) - PLUŽENJE - 

POSIPANJE 
 
JP 916101 Ropasija 
GC 093148 Ropasija - Planina 
GC 093149 odcep Ručgar 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 18 in 24 

 
14. SKLOP CEST (ČRETA) - PLUŽENJE 
 
 LC 490123 Čreta - Vransko (Čreta - Ropasija) - del                                                          
 JP 916093 Punčuh 
 JP 916091 Remic 
 JP 916092 Planinski dom Čreta                            
 
15. SKLOP CEST (PREKOPA - VINDIJA - STOPNIK) - 

PLUŽENJE 
       

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 
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JP 996291 Stopnik - Banovič 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje 
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari grad                                                                                                   
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 992441  Prekopa - Čeplje                                                                                                         
JP 916011 Prekopa - Ribarič 
JP 992413 Prekopa - gmajna 
JP 992411 Vindija I 
JP 992412 Vindija II 
dovoz do stanovanjskega objekta Prekopa 10, 10a, 10b, 11c, 
12a, 18a in 53.  

                                                                                                                                                      
16. SKLOP CEST ( JEVŠE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
JP 992532 Jevše - Dešnikar  
GC 093130 Kisovec I in II 
 
V. ROK ZA  ODDAJO PONUDB 
 
Ponudniki oddajo vlogo, ki vsebuje: 

- prijavni obrazec, 
               
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis zimska služba 2021/2022«, do 19. 10. 2021 in 
sicer na naslov Občina  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
VI. ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis bo 22. 10. 2021. 
 
Številka: 4302-08/2021-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
9. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v letu 2021 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da 
oddajo svojo vlogo za prijavo na  

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v letu 2021  

 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
(Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in 
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do 
višine 801,46 EUR. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 9. 2021 v 
Uradnih objavah Občine Vransko št. 7/2021, na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec:  PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora 
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na 
spletnem naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
- NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 

Rok za oddajo vloge  je 20.10. 2021. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska 
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če 
vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni 
dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se 
vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna 
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se 
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je 
bila poslana prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega 
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo 
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda 
odločba o zavrnitvi. 

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh 
od dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki 
so na strani upravičenca, odločba o izboru upravičenca za 
posamezno lovišče preneha veljati. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 

Številka: 4302-09/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 
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JP 996291 Stopnik - Banovič 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje 
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari grad                                                                                                   
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 992441  Prekopa - Čeplje                                                                                                         
JP 916011 Prekopa - Ribarič 
JP 992413 Prekopa - gmajna 
JP 992411 Vindija I 
JP 992412 Vindija II 
dovoz do stanovanjskega objekta Prekopa 10, 10a, 10b, 11c, 
12a, 18a in 53.  

                                                                                                                                                      
16. SKLOP CEST ( JEVŠE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
JP 992532 Jevše - Dešnikar  
GC 093130 Kisovec I in II 
 
V. ROK ZA  ODDAJO PONUDB 
 
Ponudniki oddajo vlogo, ki vsebuje: 

- prijavni obrazec, 
               
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis zimska služba 2021/2022«, do 19. 10. 2021 in 
sicer na naslov Občina  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
VI. ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis bo 22. 10. 2021. 
 
Številka: 4302-08/2021-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
9. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v letu 2021 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da 
oddajo svojo vlogo za prijavo na  

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v letu 2021  

 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
(Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in 
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do 
višine 801,46 EUR. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 9. 2021 v 
Uradnih objavah Občine Vransko št. 7/2021, na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec:  PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora 
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na 
spletnem naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
- NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 

Rok za oddajo vloge  je 20.10. 2021. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska 
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če 
vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni 
dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se 
vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna 
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se 
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je 
bila poslana prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega 
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo 
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda 
odločba o zavrnitvi. 

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh 
od dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki 
so na strani upravičenca, odločba o izboru upravičenca za 
posamezno lovišče preneha veljati. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 

Številka: 4302-09/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 
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Z A P I S N I K I 

10. Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 15. 6. 2021, ob 20. uri v Kulturnem 
domu Vransko. 

 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Kristina 
Reberšek, Nataša Juhart,  Rafael Novak,  Peter Reberšek,  
Adrijana Ferme,  Danilo Štante, Sonja Cencelj in Marjan 
Pečovnik 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:  Brigita Gosak 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič in Rudolf  Pušnik 
- ostali prisotni: Igor Glušič, Majda Pikl in Janez Lencl 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen.  
 
• Sprejem dnevnega reda 
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda seje kot sledi: 

- za predlagano točko 14 Letno poročilo JKP, d.o.o. 
Žalec za leto 2020, se uvrsti nova  dodatna točka 15, 
ki se glasi: 

15. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2019 
Dosedanja točka 15 se ustrezno preštevilči. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 244 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno novo točko kot sledi: 
15. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2019. 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
Sklep št. 245 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje 
in 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2020 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« - 2. obravnava in sprejem 
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko – 1. obravnava 
6. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko – 1. 
obravnava 
7. Sklep o sofinanciranju nabave gasilskih vozil za PGD 
Prekopa-Čeplje-Stopnik in PGD Ločica pri Vranskem – 
obravnava in sprejem 
8. Sklep o sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite na 
javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko v 
letu 2021– obravnava in sprejem 

9. Sprememba Sklep o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko – 
obravnava in sprejem 
10. Potrditev sistematizacije delovnih mest v Vrtcu 
Vransko v šolskem letu 2020/21– obravnava in sprejem 
11. Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega 
predmeta nemščine – obravnava in sprejem 
12. Soglasje k Programu dela, finančnem in kadrovskem 
načrtu ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec za leto 2021 – 
obravnava in sprejem 
13. Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec – obravnava in sprejem 
14. Letno poročilo JKP, d.o.o. Žalec za leto 2020 
15. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2019 
16. Razno 
 
K točki 14 Letno poročilo JKP, d.o.o. Žalec za leto 2020 
Župan je predal besedo Igorju Glušiču, v. d. direktorja JKP 
d.o.o. Žalec. Po končani obrazložitvi je odprl razpravo, v 
kateri ni nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom JKP, 
d.o.o. Žalec za leto 2020: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 246 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom JKP, d.o.o. Žalec za leto 2020. 
 
K točki 10 Potrditev sistematizacije delovnih mest v 
Vrtcu Vransko v šolskem letu 2020/21– obravnava in 
sprejem 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko Majdi Pikl, ki 
je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v 
kateri je sodeloval Peter Reberšek.  
Sledilo je glasovanje o sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu 
Vransko v šolskem letu 2020/21: 7 glasov ZA, 3 glasovi 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 247 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje število delavcev 
na sistemiziranih delovnih mestih v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko, za šol. leto 2021/22.  
K točki 11 Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega 
predmeta nemščine – obravnava in sprejem 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko Majdi Pikl, ki 
je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v 
kateri je sodeloval Peter Reberšek.  
Sledilo je glasovanje o sklepu o sofinanciranju neobveznega 
izbirnega predmeta nemščine: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 248 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se v 
šolskem letu 2021/22 odobri sofinanciranje dveh 
dodatnih ur nemščine, 10 mesecev po 158,57 EUR v 
skupnem znesku 1.585,70 EUR. 
 
K točki 9 Sprememba Sklep o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko – 
obravnava in sprejem 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in ravnateljice 
OŠ Vransko-Tabor Majde Pikl. Po končani obrazložitvi je 
župan odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o Spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
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počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 249 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
K točki 15 Končno poročilo o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 
2019 
Župan je predal besedo Janezu Lenclu, predsedniku 
Nadzornega odbora Občine Vransko, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni nihče 
sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Končnim poročilom o 
opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 
Vransko za leto 2019: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 250 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Končnim 
poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa 
proračuna Občine Vransko za leto 2019. 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. 
redne seje in 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
Župan je podal kratko obrazložitev, nato je odprl razpravo, v 
kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o: 

- zapisniku 15. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko s 13. 4. 2021: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 251 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 15. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko s 13. 4. 2021 v 
predloženem besedilu. 
 

- zapisniku 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 29. 4. 
2021 do 30. 4. 2021: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 252 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 10. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po 
elektronski pošti potekala od 29. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Danilo Štante 
- Zanimalo ga je kako je z ureditvijo suhega zadrževalnika na 
Vranskem. 
Župan ja povedal, da so najnovejše informacije v zvezi s to 
zadevo, da naj bi Agencija RS za vode neuspešno izvedla 
razpis za izbor projektanta in za izbor izvajalca odkupa 
zemljišč. S poslancem DZ Aleksandrom Reberškom je 
dogovorjeno, da se bo na Agenciji RS za vode organiziral 
sestanek, na katerem naj bi se pridobilo več informacij, kaj 
se s to zadevo v resnici dogaja. 
 
 
 

Breda Čvan 
- Zanimalo jo je ali bi bilo možno na glavni cesti od 
gasilskega doma v Prekopi proti »Blatom« urediti prehod za 
pešce. 
Župan je povedal, da so na podlagi izdelanega in 
revidiranega projekta »Izgradnja hodnika za pešce v 
Prekopi« z deli uradno začela v petek,  11. 6. 2021. Prehoda 
za pešce ta projekt ne predvideva. Problem za izvedbo 
prehoda  je vidljivost in je zato prehod predviden na najvišji 
točki, ki omogoča vidljivost levo in desno. Pobuda se bo 
ponovno posredovala pristojnim. 
 
Jože Matko 
- Zanimalo ga je kakšno je stanje cest po občini po zadnjem 
deževju. 
Župan je povedal, da se zaradi zadnjega deževja izvajajo 
nujna vzdrževalna dela, ki zagotavljajo prevoznost lokalnih 
cest in javnih poti na območju občine Vransko. Zaradi 
kolesarske dirke po Sloveniji je bilo potrebno prednostno 
urediti cesto od Prapreč do Lipe, ostala dela pa naj bi se 
zaključila nekje do konca junija. 
 
Sonja Cencelj 
- Povedala je, da je bila s strani občanke gospe Hrastovec 
opozorjena, da je na delu ceste od stanovanjskega objekta 
Završnik proti stanovanjskemu objektu Hrastovec udrto 
cestišče, prosila je za ureditev. 
Župan je povedal, da tudi ta zadeva spada v sklop sanacije 
po hudem deževju, zato se bo tudi ta del ustrezno saniral. 
- Povedala je tudi, da jo je klical občan gospod Dani Kos, ki 
ga je zanimalo, kaj se bo še uredilo glede prevelikih hitrosti v 
Praprečah, saj se tam kljub vsej prometni signalizaciji in 
ostalim ukrepom zadeve še vedno niso umirile. 
Župan je povedal, da se bo ta del pobude posredoval Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v ponovno 
proučitev. Povedal je še, da je bilo na zadnjem ogledu tega 
odseka s strani članov sveta ugotovljeno, da je prometna 
ureditev glede vertikalnih in talnih označb zadostna, so pa 
predlagali, da občina nabavi radar, ki naj bi se potem 
prestavljal na različne lokacije po celotni  občini.  
 
Nataša Juhart 
- Zahvalila se je za namestitev košev za odpadke na 
sprehajalni poti Vranko-Stopnik- Čeplje-Brode-Vransko in 
vprašala ali so se ti koši namestili po celotni občini ali samo 
na tej relaciji, v kolikor se niso je podala pobudo za 
namestitev takšnih košev po celotni občini. 
Župan je povedal, da so se ti koši namestili na najbolj 
frekventni sprehajalni poti  v občini Vransko, kjer je bilo 
vedno veliko odvrženih odpadkov. 
 
K točki 3 Zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2020 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in Mihaele 
Zupančič. Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v 
kateri ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Zaključnem 
računu proračuna Občine Vransko za leto 2020: 10 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 253 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun 
Občine Vransko za leto 2020 v predlaganem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« - 2. obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Odloku o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 249 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
K točki 15 Končno poročilo o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 
2019 
Župan je predal besedo Janezu Lenclu, predsedniku 
Nadzornega odbora Občine Vransko, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni nihče 
sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Končnim poročilom o 
opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 
Vransko za leto 2019: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 250 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Končnim 
poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa 
proračuna Občine Vransko za leto 2019. 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. 
redne seje in 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
Župan je podal kratko obrazložitev, nato je odprl razpravo, v 
kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o: 

- zapisniku 15. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko s 13. 4. 2021: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 251 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 15. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko s 13. 4. 2021 v 
predloženem besedilu. 
 

- zapisniku 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 29. 4. 
2021 do 30. 4. 2021: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 252 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 10. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po 
elektronski pošti potekala od 29. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Danilo Štante 
- Zanimalo ga je kako je z ureditvijo suhega zadrževalnika na 
Vranskem. 
Župan ja povedal, da so najnovejše informacije v zvezi s to 
zadevo, da naj bi Agencija RS za vode neuspešno izvedla 
razpis za izbor projektanta in za izbor izvajalca odkupa 
zemljišč. S poslancem DZ Aleksandrom Reberškom je 
dogovorjeno, da se bo na Agenciji RS za vode organiziral 
sestanek, na katerem naj bi se pridobilo več informacij, kaj 
se s to zadevo v resnici dogaja. 
 
 
 

Breda Čvan 
- Zanimalo jo je ali bi bilo možno na glavni cesti od 
gasilskega doma v Prekopi proti »Blatom« urediti prehod za 
pešce. 
Župan je povedal, da so na podlagi izdelanega in 
revidiranega projekta »Izgradnja hodnika za pešce v 
Prekopi« z deli uradno začela v petek,  11. 6. 2021. Prehoda 
za pešce ta projekt ne predvideva. Problem za izvedbo 
prehoda  je vidljivost in je zato prehod predviden na najvišji 
točki, ki omogoča vidljivost levo in desno. Pobuda se bo 
ponovno posredovala pristojnim. 
 
Jože Matko 
- Zanimalo ga je kakšno je stanje cest po občini po zadnjem 
deževju. 
Župan je povedal, da se zaradi zadnjega deževja izvajajo 
nujna vzdrževalna dela, ki zagotavljajo prevoznost lokalnih 
cest in javnih poti na območju občine Vransko. Zaradi 
kolesarske dirke po Sloveniji je bilo potrebno prednostno 
urediti cesto od Prapreč do Lipe, ostala dela pa naj bi se 
zaključila nekje do konca junija. 
 
Sonja Cencelj 
- Povedala je, da je bila s strani občanke gospe Hrastovec 
opozorjena, da je na delu ceste od stanovanjskega objekta 
Završnik proti stanovanjskemu objektu Hrastovec udrto 
cestišče, prosila je za ureditev. 
Župan je povedal, da tudi ta zadeva spada v sklop sanacije 
po hudem deževju, zato se bo tudi ta del ustrezno saniral. 
- Povedala je tudi, da jo je klical občan gospod Dani Kos, ki 
ga je zanimalo, kaj se bo še uredilo glede prevelikih hitrosti v 
Praprečah, saj se tam kljub vsej prometni signalizaciji in 
ostalim ukrepom zadeve še vedno niso umirile. 
Župan je povedal, da se bo ta del pobude posredoval Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v ponovno 
proučitev. Povedal je še, da je bilo na zadnjem ogledu tega 
odseka s strani članov sveta ugotovljeno, da je prometna 
ureditev glede vertikalnih in talnih označb zadostna, so pa 
predlagali, da občina nabavi radar, ki naj bi se potem 
prestavljal na različne lokacije po celotni  občini.  
 
Nataša Juhart 
- Zahvalila se je za namestitev košev za odpadke na 
sprehajalni poti Vranko-Stopnik- Čeplje-Brode-Vransko in 
vprašala ali so se ti koši namestili po celotni občini ali samo 
na tej relaciji, v kolikor se niso je podala pobudo za 
namestitev takšnih košev po celotni občini. 
Župan je povedal, da so se ti koši namestili na najbolj 
frekventni sprehajalni poti  v občini Vransko, kjer je bilo 
vedno veliko odvrženih odpadkov. 
 
K točki 3 Zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2020 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in Mihaele 
Zupančič. Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v 
kateri ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Zaključnem 
računu proračuna Občine Vransko za leto 2020: 10 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 253 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun 
Občine Vransko za leto 2020 v predlaganem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« - 2. obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Odloku o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 254 
Občinski svet Občine Vransko v drugi obravnavi 
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko« v predlagani vsebini. 
 
K točki 5 Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 
občine Vransko – 1. obravnava 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in Marije Jerman. 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Odloku o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Vransko v 1. obravnavi: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 255 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko v prvem branju in ga posreduje v 30-dnevno 
javno obravnavo. 
 
K točki 6 Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko – 
1. obravnava 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in Marije Jerman. 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v kateri so 
sodelovali Rafael Novak, Peter Reberšek, Jože Matko, 
Kristina Reberšek in Adrijana Ferme. Sledilo je glasovanje o 
Odloku o pokopališkem redu v Občini Vransko v 1. 
obravnavi: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 256 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
pokopališkem redu v Občini Vransko v prvem branju in 
ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
K točki 7 Sklep o sofinanciranju nabave gasilskih vozil 
za PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in PGD Ločica pri 
Vranskem – obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
je sodeloval Rafael Novak. Sledilo je glasovanje o: 
 
a) sklepu o sofinanciranju nabave gasilskega vozila za PGD 
Prekopa-Čeplje-Stopnik: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 257 
Občina Vransko bo v obdobju 2021-2028 za 
sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVC 16/25 za 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik zagotovila 150.000,00 EUR 
in sicer v 84 mesečnih obrokih.  
 
b) sklepu o sofinanciranju nabave gasilskega vozila za PGD 
Ločica pri Vranskem: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 258 
Občina Vransko bo v obdobju 2021-2028 za 
sofinanciranje nabave gasilskega vozila AC 30/65 za 
PGD Ločica pri Vranskem zagotovila 150.000,00 EUR in 
sicer v 84 mesečnih obrokih. 
 
K točki 8 Sklep o sofinanciranju izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021– obravnava in sprejem 
Župan je predal besedo Rafaelu Novaku, predsedniku 
Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe, ki je podal podrobnejšo obrazložitev. Po 
končani obrazložitvi je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala 
Nataša Juhart in Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o 
Sklepu o sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite na javnih 
cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko v letu 2021: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 259 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite na občinskih 
cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko v letu 
2021 v višini 100 % upravičenih stroškov investicije, tj. 
stroškov izvedbe asfaltne prevleke AC 16 surf B70/100 
A4 debeline 6 cm vključno z DDV, naslednjim 
vlagateljem: 
1. Damjan Hribar, Brode 24 H 
2. Domen Potrpin. Vransko 97 
3. Franc Remic, Čreta 3 
4. Kristijan Martinović, Stopnik 5 
5. Jožef Križnik, Prapreče 7 
6. Zlatka Račič, Stopnik 52 A 
 
K točki 12  Soglasje k Programu dela, finančnem in 
kadrovskem načrtu ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec za leto 
2021 – obravnava in sprejem 
Po podani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v kateri je 
sodeloval Marjan Pečovnik. Sledilo je glasovanje o soglasju 
k Programu dela, finančnem in kadrovskem načrtu ZD »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec za leto 2021: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 260 
Občinski svet Občine Vransko soglaša s Programom 
dela, finančnim in kadrovskim načrtom ZD »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec za leto 2021. 
 
K točki 13 Soglasje k imenovanju direktorice 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec – obravnava in 
sprejem 
Župan je po podani obrazložitvi odprl razpravo, v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o soglasju k 
imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec: 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 261 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k 
imenovanju Jolande Železnik za direktorico 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec v obdobju 2022-
2027. 
 
K točki 16 Razno 
Rafael Novak je kot predsednik Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe podal informacije  
v zvezi s sestankom, ki je potekal 8. 6. 2021 v sejni sobi 
gasilskega doma v Prekopi. Tema sestanka je bila 
problematika ceste LC 490 261 Prekopa-Podvrh v naselju 
Prekopa. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.40. 
 
Številka: 0320/2021                                Vransko, 15. 6. 2021 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l.r.                                    Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Iz življenja društev

Člani Planinskega društva Vransko smo se avgusta podali na 
Jezersko. Že v razpisu izleta je bila udeležencem dana izbira 
ture, Virnikov Grintovec ali voden ogled Zgornjega Jezerskega.

Na Virnikov Grintovec (1654 m), ki se nahaja severno od 
Jezerskega, na mejnem grebenu med Slovenijo in Avstrijo, se je 
povzpelo petnajst planincev. Pešpot smo začeli nad domačijo 
Murn (1100 m). Po sprva strmem kolovozu smo po slabi uri 
hoje prispeli na sedlo Žingerc. Na jasi, kjer se z desne priključi 
pot z avstrijske strani, smo naredili krajši odmor in se pripravili 
na strm zaključni vzpon. Mestoma naporen vzpon je na vrhu 
poplačal čudovit razgled na bližnje Kamniško-Savinjske Alpe  
in osrednje Karavanke. Po spustu na Zgornje Jezersko smo 
se najprej osvežili ob vodnjaku pri cerkvi sv. Ožbolta in se na 
pokopališču poklonili znani jezerski družini Karničar. Nato 
smo se na parkirišču, kjer je do nedavnega stala stavba hotela 
Kazina, priključili udeležencem, ki so se odločili za voden 
ogled Jezerskega. Skupaj smo prisluhnili turistični delavki 
TIC-a Jezersko, ki nam je zelo nazorno opisala znamenitosti in 
značilnosti tega območja. Podali smo se še do izvira »Jezerske 
slatine« in Planšarskega jezera ter se dobre volje v večernih 
urah vrnili nazaj v domače okolje.

PD Vransko

V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem 
rtiču otroci, ki jim starši ne morejo zagotoviti morskih 
dogodivščin, vsako leto preživijo nekaj dni poletnih počitnic. 
Iz Spodnje Savinjske doline je od 6. do 13. avgusta letovalo 11 
otrok, od 20. do 27. avgusta jih letuje 9. 

S pomočjo podjetja Tuš tudi letos v okviru akcije Pričarajmo 
nasmeh v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem 
rtiču letuje 500 otrok. Z donatorskimi sredstvi Slovenskih 
novic letuje 70 otrok. S sredstvi FIHO 2021 (Fundacija 
invalidskih in humanitarnih organizacij) lahko letuje 487 otrok, 
z donatorskimi sredstvi Radia 1 pa 346.

Vzgojitelji otrokom pripravijo nepozabne počitnice. Poleg 
čofotanja v morju in bazenu se otroci udeležujejo raznih 
dejavnosti: štafetnih iger, družabnih iger, lova za zakladom, 
vodne štafete, iger brez meja, sprehodov po zdravilišču, iger z 
žogo na igrišču (nogometa in odbojke), badmintona, risanja s 
kredami ter različnih ustvarjalnih delavnic.

Otroci se naučijo tudi plavati.

RKS - OZ ŽALEC

Jezersko in Virnikov Grintovec

Otrokom pričaramo nasmehe
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Molojado
Ligo MOLOJADO je odigralo 12 ekip, ki so se med seboj pomerile 
v dvojkah na mivki in igrale od meseca maja do konca junija na 
igriščih Ločica, Motnik in Jakov Dol. Zmagovalca lige sta bila 
Davor Zupančič in Aljaž Juvančič iz ŠD Motnik. Fantje, čestitke 
za zmage in igranje tudi v hladnih in deževnih dneh. 

12. Mirkov memorial
ŠRD Ločica je v prvem tednu septembra organiziral turnir 
igranja odbojke,  mešanih dvojk na mivki. Udeležilo se ga je 
osem ekip. Igrali so skozi ves sončen dan. Športno društvo je 
poskrbelo za dobro hrano, pijačo in krasno vzdušje, igralci pa 
za dobro odigrane tekme. Zmaga je tudi letos pripadla Tanu 
Planinšku, ki je letos igral z našo odlično igralko Laro Jelen.

24 ur odbojke na mivki
Na državni praznik, 24. in 25. junija, se je odigralo tudi 24 ur 
odbojke na mivki. Kljub vročini in soncu je 32 udeležencev 
igralo napete boje. Vsi tekmovalci so uživali v dobri hrani, 
družbi in igranju, kljub pomanjkanju spanca ni manjkalo 
športne energije in dobre volje.

Uspešno na tekmovanjih
ŠRD se lahko pohvali, da smo letos imeli kar precej ekip na 
državnem tekmovanju v odbojki na mivki in z njimi dosegli tudi 
veliko uspehov uspehov. Trener Klemen Hrastovec je svoje 
varovanke popeljal na sam vrh odbojke na mivki v državi in 
Evropi. Še posebej smo ponosni na Rimo Posedel in Zojo Kalar, 
ki sta nanizali vrsto uspehov: 2. mesto na državnem tekmovanju 
U18, 2. in 4. mesto na MEVZI in 17. mesto na evropskem 
tekmovanju. Zelo uspešni sta bili tudi Lara Jelen in Živa Šalej, 
ki sta bili četrti na državnem prvenstvu U18. Prav tako uspešni 
sta bili tudi Živa Donko in Taja Ferlež, ki sta osvojili 1. mesto 
na državnem prvenstvu U16 in 1. mesto na Mevzi v Hartbergu,  
najbolj uspešni med vsemi pa sta bili Tija Šketa Rozman in Anja 
Puckmeister, ki sta zasedli 1. mesto  na državnem prvenstvu 
U 18 in 3. mesto na U20, poleg tega pa še dvakrat 5. mesto na 
MEVZI in 9. mesto na evropskem prvenstvu.  Vsem igralkam 
čestitamo in jim želimo še veliko uspehov.

ŠRD Ločica

Poletna sezona ŠRD Ločica

Iz življenja društev
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Člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Vransko smo 19. 
avgusta obiskali Partizansko bolnico Franja in mestni muzej v 
Idriji. Na poti po Selški dolini smo videli Tavčarjevo domačijo in 
prizorišče snemanja filma Cvetje v jeseni.

Partizanska bolnica Franja je nameščena v soteski Pasice v 
Dolenjih Novakih pri Cerknem. Dostop je kljub urejeni poti s 
stopnicami in podesti kar zahteven, vendar smo ga z dobro 
voljo premagali vsi, tudi udeleženka z berglami. Občudovali 
smo pogum in požrtvovalnost naših borcev, ki so premagovali 
brzice in strmine brez stopnic in podestov. Lesene barake, 
ki so sicer obnovljene (stare, zgrajene med vojno, je voda v 
neurju odnesla), kažejo voljo in iznajdljivost takratnih borcev. 
Vsi objekti so dober posnetek prvotne bolnice s sobo za 
operacije z bolnišničnim delom, delavnice (mizarske, šiviljske, 
čevljarske …), kuhinjo in razkuževalnico. Med obiskovalci 
so bili tudi mladi, ki so bili navdušeni nad iznajdljivostjo in 
požrtvovalnostjo naših ljudi.

Po kosilu v bližnji gostilni smo obiskali še mestni muzej živega 
srebra, čipk in družbenopolitičnega življenja na tem območju 
z zemljevidom rapalske meje od Triglava do morja pred drugo 
svetovno vojno. Ogledali smo si tudi Bevkovo sobo.

V večernih urah smo se vrnili precej utrujeni, polni vtisov, pa 
vendar dobro razpoloženi.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Vransko

Tokrat je uspelo kužku. Rekreativci pridno obiskujejo 
Rigelj, nekateri tudi s svojimi kosmatinci, tako je Piko že več  
kot 50-krat popeljal na vrh svoje lastnike in si s tem prav tako 
prislužil nagrado. Z njim je septembra prišel Miran Pikl. Veseli 
nas, da obiskovalci skrbijo za urejeno okolico in se pridno 
vpisujejo v dnevnik. Še posebej je lepo, da se je znašla poleg 
dnevnika še škatlica presenečenja, kjer si vsak obiskovalec 
lahko vzame magnet z znakom Riglja. Izdelal jih je mizar Jaka 
Stifter, ki je tudi sam obiskal Rigelj že 50-krat. Vsem iskreno 
čestitamo in sporočamo, da nagrajevanje poteka še do konca 
leta.

Maja Jerman

50-krat na Rigelj

Obiskali smo Partizansko bolnico Franja

Iz življenja društev
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Denar. Tako zelo pomemben, da brez njega ni mogoče preživeti, 
kaj šele živeti, a je pogovor o njem še vedno pogosto tabu tema. 
Mnogo odraslih nas je, ki o finančni pismenosti vemo (veliko) 
premalo. O tem nas niso poučili niti v šoli niti ni bil del domače 
vzgoje. Za marsikoga je denar nujno zlo, vendar je odlično orodje 
za doseganje ciljev in uresničevanje želja.

Prav zato smo v soboto, 11. septembra, izvedli delavnico z 
naslovom Kako varčevati za svoje želje, ki je bila namenjena 
otrokom med 6. in 12. letom. Finančna svetovalka Iris Addaline 
nas je popeljala skozi zgodovino denarja, zakaj je sploh nastala 
potreba po »papirnatih lističih«, pogovarjali smo se o tem, 
ali že varčujemo, na kakšen način to počnemo in predvsem 
zakaj. Predstavila nam je veliko različnih možnosti, kako oz. 
kam lahko varno shranimo svoje prihranke in jih morda tako 
še povečamo. V rokah smo lahko držali celo čisto pravo 
naložbeno zlato in srebro. V drugem delu delavnice, ko smo 
že ugotovili, katere so naše finančne želje za bližnjo in daljno 
prihodnost, smo uporabili vso svojo brezmejno domišljijo, si 
drznili sanjati ter te želje narisali. S pomočjo animatorjev pa 
smo nato postavili finančni cilj tudi v številkah.

Potrudili smo se znanje »za odrasle« otrokom prenesti na njim 
zanimiv, predvsem pa razumljiv ter ustvarjalen način. Ker je 
bilo zanimanje veliko, bomo delavnice na to temo izvajali tudi 
v prihodnje, tako za otroke kot tudi za odrasle.

Delavnico je financirala Banka Slovenije.
Animatorji Medgeneracijskega centra Vransko

Iz življenja društev

V sklopu pripravljalnih del za prihod našega novega gasilskega 
vozila GVC 16/25 je bilo v gasilskem domu potrebno za približno 
70 cm dvigniti preklado, saj bi v nasprotnem primeru novo 
vozilo lahko parkirali kar pred gasilskim domom.

Dela so bila opravljena s strani naših vrlih gasilcev, ki jih je 
vodil namestnik predsednika Blaž Brdnik. Še posebej so se 
izkazali naši pripravniki Luka, dva Žana, Jaka, Maj, Žiga in Aljaž. 
Za pripravo del, rušenje ter strokovni nadzor nad deli pa sta 
brezplačno poskrbela Denis Grabner in Janko Sušnik. Gradbeni 
material nam je doniral in pripeljal Jože Gornjak – Gašper, 
opažni material pa nam je brezplačno posodil Zvonko Čater. 

Res je enostavno delati, če te podpira in ti pomaga toliko ljudi. 
Zato smo za vso pomoč vsem res iskreno hvaležni.

Na pomoč!

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Gradbena dela v gasilskem domu v Prekopi

Kako varčevati za svoje želje
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V Nogometnem klubu Vransko smo že konkretno zakorakali 
v novo sezono. Prvi so s treningi začeli kadeti, ki so tudi 
letos združeni z ND Polzela. Fantje so prve treninge opravili 
že v začetku julija, kar se jim je ob štartu v novo sezono tudi 
obrestovalo. Ekipa kaže zelo dobro podobo na igrišču, tako da 
smo za bodočo člansko ekipo lahko povsem mirni.

Ob koncu julija je priprave pričela tudi ekipa U15, ki je 
sestavljena iz nekdanjih igralcev ND Polzela, ND Prebold 
in NK Vransko. Veseli nas, da smo letos uspeli sodelovanje 
doseči tudi s sosedi iz Prebolda. Fantje so se ob koncu avgusta 
udeležili mini priprav v Kozjanskem Dvoru, kjer so opravili 
kar 5 aktivnosti pred začetkom sezone. Ekipa tekmuje v 1LSD. 
To je za naš klub novost, saj smo v tej starostni kategoriji 
doslej vedno bili v rangu nižje. Tako bodo fantje deležni res 
kakovostnih tekem, ki bodo omogočale njihov optimalen 
razvoj. Ob koncu julija so se po zelenicah Stadiona Videm 
Vransko zapodili tudi igralci selekcij U13 in U11. Ekipi sta do 
začetka sezone, zaradi manjšega števila aktivnih igralcev, 
trenirali skupaj. Sedaj pa sta se obe selekciji izpopolnili, 
tako da trenirata in tekmujeta ločeno. Pri ekipi U13 nas veseli 
številka aktivnih igralcev, ki je letos narasla na kar 22 otrok. 
Pridno trenirajo in že komaj čakajo na vsa preostala srečanja, 
ki jih bodo odigrali. Le-teh bo jeseni kar 11. Pri ekipi U11 je letos 
priključenih precej mlajših igralcev, saj imamo pri letnikih 2011 
in 2012 manjšo luknjo. Tako v tej starostni kategoriji kot tudi 
v vseh preostalih z veseljem sprejemamo nove člane. Ekipa 
tekmuje v ligi starejših cicibanov in jo v jesenskem delu čaka 
kar 9 prvenstvenih srečanj.

Naša najmlajša ekipa, ki je po večini sestavljena iz letnikov 
2013 in 2014, je selekcija U9. Tukaj se otroci prvič spoznavajo 
z malo bolj resnim načinom treniranja nogometa. Ekipa tudi 
tekmuje na mini turnirjih, ki jih organizira MNZ Celje. Pri tej 
starostni kategoriji nam je prioriteta, da otroci v nogometni 
igri predvsem uživajo. Glede na odziv otrok in staršev nam to 
tudi dobro uspeva.

Vse informacije o vpisu, ki je še vedno mogoč, dobite na 
telefonski številki 041-418-439 (Tilen) ali na nkvransko@
gmail.com.

NK Vransko

Iz življenja društev

Poletne počitniške animacije 2021 uspešno zaključene

Po uspešni lanskoletni »poizkusni« izvedbi počitniških animacij, 
ki so se izkazale za več kot dobrodošle, smo se v okviru projekta 
Medgeneracijski center Vransko odločili, da dvomesečno 
druženje otrokom zagotovimo tudi letos.

Prvič smo se srečali 7. julija, nato pa trikrat tedensko, do 
zaključka, 26. avgusta, ki smo ga popestrili s podelitvijo diplom 
udeležencem, zahval animatorjem, daril ter z napihljivimi igrali. 
Delavnic se je udeležilo 38 otrok, da so bile skupne urice zabavne 
in varne, pa je skrbelo skupaj 14 animatorjev – prostovoljcev.

Naš cilj je bil predvsem otrokom pričarati nepozabne izkušnje, 
jim omogočiti širok nabor različnih delavnic in kakovostno 
preživljanje prostega časa. Ker nam je bilo vreme naklonjeno, 
smo bili lahko vse dni zunaj.

Poleg vsakodnevnih jutranjih tematskih krogov prijateljstva, 
družabnih iger, športnih in ustvarjalnih aktivnosti smo dneve 
popestrili z divjim bingom na Gorici, lovom na zaklad, vodnimi 
igrami in tekmovanjem v pranju avtomobilov, pripravo smutijev, 

Začetek nogometne sezone 2021/2022
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jogo, jezikovnimi delavnicami ter z obiskom plazilcev. Ker 
smo dekleta vseh starosti rade videti čudovito, nas je v svoj 
kozmetični salon povabila Katja Marn, Center jamskih doživetij 
Vransko nam je omogočil zipline v jami Škadavnici, s kužki so 
nas obiskali prostovoljci Zavoda Muri, o skrbi za zdravje pa so 
nas poučile prijazne gospe s Centra za krepitev zdravja Spodnje 
Savinjske doline.

Poleg vseh naštetih so nas pri izvedbi podprli Nogometni klub 
Vransko, PGD Vransko, Mali zakladi za velike zaklade, LeZate, 
Nastja Bregar (Super trening) in Pekarna Brglez.

Zadnji dan pa smo animatorji lahko prvič oblekli majice z našim 
znakom in sloganom ter razdelili predstavitvene letake, za kar 
sta poskrbela Aleksander Reberšek in packa.si. Izvedba delavnic 
se je v celoti financirala iz prostovoljnih prispevkov staršev ter 
donacij lokalnih podjetij.  

Animatorji Medgeneracijskega centra Vransko

Gasilska zveza Žalec je 28. avgusta organizirala pohod članic 
na grad Žovnek. Zbor je bil že ob 8.00 pri gasilskem domu v 
Braslovčah. Rana ura in dokaj slabo vreme pa petih naših vrlih 
gasilk na noben način nista odvrnila od prijetnega pohajanja s 
še ostalimi sedemnajstimi gasilkami iz GZ Žalec. Po približno 
uri in pol hoje so brez težav prispele na grad Žovnek, kjer sta 
jih pričakala počitek in topla malica. Pa še časa za voden ogled 
gradu je bilo dovolj.

Upamo, da bodo podobne akcije organizirane tudi v prihodnje.

Sekcija članic pri PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Roman Tanje Tuma BRODNIK - Zgodovinski roman iz življenja 
založnika slovenske moderne Lavoslava Schwentnerja 
lahko kupite v Schwentnerjevi hiši na Vranskem. 

Informacije: 041 919 829

Prekopske gasilke na gradu Žovnek
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Klub za ritmično gimnastiko Špica izvaja rekreativni in tekmovalni 
program na osnovnih in srednjih šolah v različnih občinah. Mlad 
kolektiv z veseljem do dela z otroki in s športnim ter igrivim 
pristopom popestri vsebino šolskih interesnih dejavnosti. Vadba 
ritmične gimnastike je osnovana rekreativno (enkrat tedensko) 
ali tekmovalno (dvakrat tedensko), po uro in pol. Vsako leto 
pripravimo tri nastope za starše in šolo, s čimer otroke učimo 
nastopanja, organizacije in osebne urejenosti. Zaradi vrste 
športa pri vadbi uporabljamo rekvizite, kot so kolebnica, 
obroč, žoga, kiji in trakovi, ki vadbo popestrijo, predvsem pa 
spodbujajo motorični razvoj, spretnost in ustvarjalnost ali pa so 
dober pripomoček pri gibalnih in socialnih igrah.

Poleg ritmične gimnastike poučujemo tudi estetiko, šport, ki 
razvija gracioznost in bi ga lahko opredelili kot plesna gimnastika 
oziroma gimnastika, ki se jo pleše. Seveda na glasbo in v skupini. 
Nova gimnastična disciplina je zelo navdušila dekleta.

Cilj Kluba za ritmično gimnastiko Špica je otrokom približati 
šport, jih množično povabiti v gibanje, upoštevajoč otrokove 
potrebe po igri in druženju, ob tem pa omogočiti tistim, ki si 
želijo več, tudi sodelovanje na tekmovanjih. Vadba je namenjena 
dekletom vseh razredov osnovne šole z ali brez predznanja, saj 
ponujamo raznolike programe.

VADBA
Lokacija: Športna dvorana Vransko
Programi: začetnice, nadaljevalke, tekmovalke.

K vpisu vabimo vse, ki bi si želele spoznati se z dekliškim 
športom, ki (ravno zato, ker ga vadi le nežnejši spol) spodbuja 
razvoj elegance, lepega gibanja in ritmične ubranosti.

INFORMACIJE
Klub za ritmično gimnastiko Špica
info@klubspica.si
040 66 77 03
www.klubspica.si

Vadba ritmične in estetske gimnastike v vaši občini

Pionirji in mladinci iz našega društva so se 19. septembra 
udeležili vsakoletnega tekmovanja v orientaciji v organizaciji 
GZ Žalec. Tokrat je tekmovanje potekalo v Braslovčah.

Sicer smo imeli v planu, da bi se tekmovanja udeležili s tremi 
pionirskimi in tremi mladinskimi ekipami, vendar pa nas je v 

zadnjih trenutkih omejila karantena nekaterih članov, zato 
smo se tekmovanja na koncu udeležili s tremi pionirskimi 
ekipami in eno mladinsko ekipo.

Tekmovanje je razdeljeno na vajo z vedrovko ter na orientacijski 
tek, kjer morajo tekmovalci na kontrolnih točkah pokazati 
znanje iz orientacije, vezanja vozlov ter ostalih gasilskih veščin.

Vse naše ekipe so se na tekmovanju odlično odrezale, zato 
smo si potem privoščili še sladoled.

Za udeležbo na tekmovanju se zahvaljujemo vsem 
tekmovalcem, še posebej pa mentorjem z Anjo na čelu, ki so 
se s tekmovalci učili ter jih pripravljali na tekmovanje. Sedaj 
pa že komaj čakamo prve oktobrske dni, ko bomo lahko svoje 
znanje pokazali še na pravem gasilskem tekmovanju.

Na pomoč! 

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Prekopska gasilska mladina na orientaciji GZ Žalec v Braslovčah

Klub za ritmično gimnastiko Špica izvaja rekreativni in tekmovalni 
program na osnovnih in srednjih šolah v različnih občinah. Mlad 
kolektiv z veseljem do dela z otroki in s športnim ter igrivim 
pristopom popestri vsebino šolskih interesnih dejavnosti. Vadba 
ritmične gimnastike je osnovana rekreativno (enkrat tedensko) 
ali tekmovalno (dvakrat tedensko), po uro in pol. Vsako leto 
pripravimo tri nastope za starše in šolo, s čimer otroke učimo 
nastopanja, organizacije in osebne urejenosti. Zaradi vrste 
športa pri vadbi uporabljamo rekvizite, kot so kolebnica, 
obroč, žoga, kiji in trakovi, ki vadbo popestrijo, predvsem pa 
spodbujajo motorični razvoj, spretnost in ustvarjalnost ali pa so 
dober pripomoček pri gibalnih in socialnih igrah.

Poleg ritmične gimnastike poučujemo tudi estetiko, šport, ki 
razvija gracioznost in bi ga lahko opredelili kot plesna gimnastika 
oziroma gimnastika, ki se jo pleše. Seveda na glasbo in v skupini. 
Nova gimnastična disciplina je zelo navdušila dekleta.

Cilj Kluba za ritmično gimnastiko Špica je otrokom približati 
šport, jih množično povabiti v gibanje, upoštevajoč otrokove 
potrebe po igri in druženju, ob tem pa omogočiti tistim, ki si 
želijo več, tudi sodelovanje na tekmovanjih. Vadba je namenjena 
dekletom vseh razredov osnovne šole z ali brez predznanja, saj 
ponujamo raznolike programe.

VADBA
Lokacija: Športna dvorana Vransko
Programi: začetnice, nadaljevalke, tekmovalke.

K vpisu vabimo vse, ki bi si želele spoznati se z dekliškim 
športom, ki (ravno zato, ker ga vadi le nežnejši spol) spodbuja 
razvoj elegance, lepega gibanja in ritmične ubranosti.

INFORMACIJE
Klub za ritmično gimnastiko Špica
info@klubspica.si
040 66 77 03
www.klubspica.si

Vadba ritmične in estetske gimnastike v vaši občini

Pionirji in mladinci iz našega društva so se 19. septembra 
udeležili vsakoletnega tekmovanja v orientaciji v organizaciji 
GZ Žalec. Tokrat je tekmovanje potekalo v Braslovčah.

Sicer smo imeli v planu, da bi se tekmovanja udeležili s tremi 
pionirskimi in tremi mladinskimi ekipami, vendar pa nas je v 

zadnjih trenutkih omejila karantena nekaterih članov, zato 
smo se tekmovanja na koncu udeležili s tremi pionirskimi 
ekipami in eno mladinsko ekipo.

Tekmovanje je razdeljeno na vajo z vedrovko ter na orientacijski 
tek, kjer morajo tekmovalci na kontrolnih točkah pokazati 
znanje iz orientacije, vezanja vozlov ter ostalih gasilskih veščin.

Vse naše ekipe so se na tekmovanju odlično odrezale, zato 
smo si potem privoščili še sladoled.

Za udeležbo na tekmovanju se zahvaljujemo vsem 
tekmovalcem, še posebej pa mentorjem z Anjo na čelu, ki so 
se s tekmovalci učili ter jih pripravljali na tekmovanje. Sedaj 
pa že komaj čakamo prve oktobrske dni, ko bomo lahko svoje 
znanje pokazali še na pravem gasilskem tekmovanju.

Na pomoč! 
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Prekopska gasilska mladina na orientaciji GZ Žalec v Braslovčah

Iz življenja društev
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Iz življenja župnije

Topel sončen avgust naju je z Antonom v imenu Župnijske 
Karitas Vransko zvabil na obisk k jubilantu Jerneju Pestotniku iz 
Jeronima, ki je praznoval 80 let. Prijazno in veselo naju je z ženo 
Polono in sestro Frančko sprejel in pozdravil. Med prijetnim 
kramljanjem smo se vrnili v čase, ko je bil še zaposlen na 
pošti v Ljubljani, vendar ga je klic doma in ljubezen do narave 
pripeljala nazaj domov, kjer se je pričel ukvarjati z lesom. Tudi 
kmetija je potrebovala pridne roke, da je bilo vse postorjeno, 
za kar gospod Jernej še vedno skrbi.

Skromno pripoveduje o ljubezni in miru, o delu in molitvi, o 
sreči, ki je ni mogoče najti nikjer v svetu, le doma. Rad ima 
svojo ženo in družino, ki mu je bila vedno najpomembnejša in 
v kateri se lepo razumejo. Želi, da je dom kraj, kjer se lahko 
ustavi in spočije, kjer vedno najde zavetje in nekoga, ki ga 
razume in ima rad.

Za gospoda Jerneja gotovo velja Pavčkova misel: »Človek je 
srečen takrat, kadar je sam komu drugemu sreča.«

Pot naju je zanesla tudi h gospodu Ludviku Piklu iz Brodov, 
ki je ravno tako praznoval 80 let.  Prisrčno naju je sprejel v 

svoj dom, kjer se je ravno ukvarjal s podatki, ki so pomembni 
za našo občino in jih skrbno zapisuje, da bi se ohranili za 
prihodnje rodove. Z velikim navdušenjem in veseljem je pričel 
pripovedovati o svoji največji ljubezni – gasilstvu. Kako predan 
je bil, pričajo nešteti pokali in priznanja, ki jih je na svoji uspešni 
poti prejel. Ostalim gasilcem je bil vzor poštenosti, ljubezni 
do bližnjega in do domovine. Je velik dobrotnik, ki je ustregel 
vsakemu, če ga je prosil za pomoč. Na njegovem domu so 
se prirejala srečanja, največkrat gasilska, ki so mu bila tako 
ljuba. Na njih ni manjkalo niti dobre kapljice in pogostitve. 
Vedno je bil ponosen na svoje cvetje, ki se je bohotilo okrog 
hiše, in muzejsko zbirko, ki jo je vsakemu rad pokazal. Ponosen 
je na svoje gasilsko delovanje, kar ne more prehvaliti lepih, 
nepozabnih časov, ko je bil še steber gasilstva in pri močeh.

Lepo je biti gost pri človeku, ki mu strast in volja tudi v jeseni 
življenja krojita vsakdan. Za gospoda Ludvika gotovo velja: 
»Njegov nasmeh je luč v oknu duše, ki pravi, da je tu srce doma.«

Obema jubilantoma želimo še veliko zdravja in vsega dobrega.

Anica Jagodič

Župnijska Karitas na obisku
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BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (poklicni tečaj), EKONOMSKI TEHNIK (ssi), 
EKONOMSKA GIMNAZIJA, PREDŠOLSKA VZGOJA (ssi in poklicni tečaj),
MATURITETNI TEČAJ, ELEKTROTEHNIK (pti), STROJNI TEHNIK (pti), 
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR, ELEKTRIKAR

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA PROSTI ČAS

JEZIKOVNI TEČAJI

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA 
IZOBRAŽEVANJE IN KARIERO

03 713 35 51                   lu-zalec@upi.si

www.upi.si
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JEZIKOVNI TEČAJI

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA 
IZOBRAŽEVANJE IN KARIERO

03 713 35 51                   lu-zalec@upi.si

www.upi.si
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Novela Zakona o orožju, ki je začela veljati 14. avgusta 2021, prinaša 
vrsto novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji 
orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju 
orožja v uporabo, omogoča pa tudi legalizacijo orožja. Novela 
med drugim v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o 
nadzoru nabave in posedovanja orožja.

Na območju Upravne enote Žalec je 822 fizičnih oseb, ki 
posedujejo orožje. Prijavljenega orožja je 2774 kosov, od tega 
za ljubiteljsko dejavnost 2749 in 25 za profesionalno dejavnost. 
Skoraj polovica registriranega orožja za civilno rabo je lovskega. 
Prijavljenih je 1326 kosov, orožni list ima 321 lovcev. Beležimo 
tudi 16 oseb, ki so zbiratelji orožja, skupaj pa posedujejo 222 
kosov orožja.

Upravne enote smo v skladu z novelo zakona dolžne preverjati 
v obdobju vsakih pet let, ali imetniki orožnih listin izpolnjujejo 

določene pogoje (zadržki javnega reda in zanesljivost). Izhajajoč 
iz zgoraj navedenih podatkov o registriranem orožju na območju 
Upravne enote Žalec bomo za več kot 800 oseb, ki imajo orožje, 
preverjali, ali še izpolnjujejo zakonske pogoje za posedovanja 
le-tega. Pogoje bomo preverjali tako za posameznike, 
imetnike orožnih listin, kot tudi za odgovorne osebe, imetnike 
orožnega posestnega lista in dovoljenja za zbiranje ter imetnike 
priglasitvenega lista. V primerih, ko bomo ugotovili, da lastnik 
več ne izpolnjuje pogojev, bomo dolžni uvesti postopek 
odvzema orožja.

Nove kategorizacije orožja
Z novelo zakona se določeno orožje seli med kategorijami, 
med drugim nekatere vrste orožja iz kategorije B prehajajo v 
kategorijo A (6. a, 7. ali 8. a), ki sodi med prepovedano orožje. 
Pod določenimi pogoji je le-to dovoljeno izjemoma, na primer 
za športne strelce, ki imajo upravičen razlog.

Novosti, ki jih imetniki orožja  
in orožnih listin ne smete spregledati

Zdravstvena postaja Vransko obvešča, da cepljenje proti 
covidu-19 izvaja vsak četrtek. Za cepljenje se je potrebno 
predhodno prijaviti po telefonu ali elektronski pošti pri 
izbrani osebni zdravnici, in sicer najkasneje do srede do 
12. ure, da se lahko pravočasno naročijo zadostne količine 
cepiva. 

Kontaktni podatki:
Pavla Rode Zalokar;  
T: 03 703 15 22; E: zp.vransko.amb1@zd-zalec.si 

Ljuba Centrih Četina;  
T: 03 703 15 00; E: zp.vransko.amb2@zd-zalec.si
Tanja Reberšek;  
T: 03 703 15 11; E: zp.vransko.amb3@zd-zalec.si

Odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s cepljenjem lahko 
dobite na spletni strani https://www.cepimose.si/, od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pa tudi na brezplačni 
telefonski številki 080 1404.

Občinska uprava

Na Vranskem cepljenje proti covidu-19 vsak četrtek
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Imetniki orožnih listin morajo tako za orožje, ki z novelo prehaja 
v drugo kategorijo, pri pristojni upravni enoti vložiti vlogo za 
novo razvrstitev orožja. To morajo storiti v roku petih let od 
uveljavitve novele. Poleg tega morajo lastniki na upravni enoti 
predložiti orožno listino, da ta vanjo in v evidence orožja vpiše 
spremembo kategorije. Ne glede na petletni rok pa morajo 
lastniki orožje prekategorizirati pred dajanjem orožja na trg 
(npr. prodaja) ali pred prenosom v drugo državo članico 
EU oziroma tretjo državo. V času do prekategorizacije lahko 
imetnik orožje prenaša, nosi in uporablja (seveda v skladu z 
izdano orožno listino). Prekategorizacija orožja lastnikom orožja 
ne prinaša dodatnih stroškov (upravne takse se ne plača), za 
neizpolnitev navedene obveznosti pa lastniki tvegajo plačilo 
globe v znesku od 500 do 1500 evrov.

Onesposobljeno orožje je potrebno prijaviti
Lastnik orožja, ki ga želi onesposobiti, izroči le-tega puškarju. 
Puškar orožje onesposobi, nakar na Ministrstvu za notranje 
zadeve pridobi potrdilo o onesposobitvi orožja, ki ga skupaj z 
orožjem vrne lastniku orožja. Ker nova kategorizacija orožja 
uvršča onesposobljeno orožje v kategorijo C, se to šteje za orožje, 
ki ga mora lastnik na pristojni upravni enoti prijaviti. Upravna 
enota imetniku tovrstnega orožja izda potrdilo o prijavi orožja.
Tudi lastniki onesposobljenega orožja, ki jim je bilo potrdilo 
o onesposobitvi izdano v času od 8. 4. 2016 pa do uveljavitve 
novele zakona, morajo to orožje, preden ga prenašajo ali 
odsvojijo, najkasneje pa v petih letih od uveljavitve novele, 
prijaviti pri pristojni upravni enoti. V primeru, da je bilo orožje 
onesposobljeno pred 8. 4. 2016 (komisija pri ministrstvu je izdala 
certifikat in ne potrdilo), lastnik orožja pa želi to orožje prenašati 
ali odsvojiti, mora predtem orožje dati v onesposobitev puškarju 
in ga nato prijaviti pri upravni enoti. Onesposobljeno orožje se 
lahko odsvoji osebi, ki nima dovoljenja za nabavo orožja. Imetnik 
onesposobljenega orožja pa mora o odsvojitvi le-tega obvestiti 
upravno enoto v osmih dneh.

Predelano orožje je treba označiti z enotno oznako
Prav tako morajo osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je bilo 
predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi 
aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali 
akustično orožje, to orožje najkasneje v roku šestih mesecev od 
uveljavitve novele zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti 
z jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju 
in žigosanju oziroma označevanju strelnega orožja in streliva.

Ponovno je možna legalizacija orožja
Novela zakona v roku treh mesecev od njegove uveljavitve 
omogoča imetnikom orožja brez orožne listine, da ga legalizirajo. 

Imetnik na pristojni upravni enoti vloži vlogo za pridobitev orožne 
listine. Upravna enota bo izdala ustrezno listino pod določenimi 
pogoji (če orožje ne izvira iz kaznivega dejanja in je imetnik 
dopolnil 18 let, zanj ne obstajajo zadržki javnega reda, je zanesljiv, 
predloži potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu ter je 
opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem).

Več kosov varnostnega orožja
Posamezniki, ki imajo v orožnem listu že registrirano varnostno 
orožje, lahko posedujejo več kosov tovrstnega orožja, kot 
to velja za športno in lovsko orožje. Pred novelo zakona je 
posameznik lahko posedoval le en kos varnostnega orožja.

Zbiranje orožja je razširjeno
Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko poleg 
orožja kategorij B, C in D zbirajo tudi orožje iz 6.a, 7. in 8.a 
točke kategorije A. Izjemoma lahko zbirajo tudi hladno orožje in 
drugo kratkocevno ali dolgocevno strelno orožje s posamičnim 
polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in 
avtomatsko orožje iz kategorije A, ne glede na to, ali se še 
izdeluje ali ga uporabljajo obrambne sile ali policija, če je 
uvrščeno na seznam orožja, ki ga je dovoljeno zbirati.

Razstavljanje orožja je lahko javno
Ena izmed novosti je tudi, da osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje 
orožja, lahko javno razstavljajo orožje v ustreznih prostorih.

Posojanje orožja in dajanje v uporabo
Glede posojanja orožja novela jasneje določa, kakšno orožje in 
strelivo se lahko posoja (na primer lovca z orožnim listom za lov 
si lahko med seboj posojata lovsko orožje) ter časovno omejitev 
posojanja orožja na največ 30 dni. Sprememba zakona omogoča 
dajanje v uporabo varnostnega orožja pod neposrednim 
nadzorom lastnika tega orožja, dokler trajajo strelske vaje ali 
tekmovanje na strelišču. Članu strelske organizacije lahko da 
v uporabo orožje tudi njegov športni strelski mentor, dokler 
trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču.

Za dodatne informacije nas pokličite 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
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Če v pomladnih mesecih niste poskrbeli za sterilizacijo/kastracijo 
svojih mačk, ste v poletnem času postali del problema, vsekakor 
ne rešitve. Število zavrženih mačjih mladičev in odraslih mačk je 
namreč iz leta v leto večje.

Vsa zavetišča predvsem v poletnih mesecih dobesedno pokajo po 
šivih, mačji mladiči pa ne nazadnje končajo tudi sredi gozda, pod 
kolesi avtomobilov, na kmetijah, kjer jih je ravno tako preveč, in 
še kje drugje. Pozabljeni so od tistih, ki so v resnici krivi za njihov 
obstoj. Le redki imajo srečo, da najdejo odgovoren dom, kjer je 
zanje ustrezno poskrbljeno. Takšnih domov je žal vedno premalo! 
Zavedati se moramo, da smo kot po vseh ostalih zakonih tudi po 
Zakonu o zaščiti hišnih živali odgovorni za svoja dejanja. Če ste 
v svoj dom sprejeli mladega mucka, najdenega ali podarjenega 
od znancev, je prav, da ste za zgled drugim, predvsem svojim 
otrokom, ter zanj ustrezno poskrbite.

Mačji mladiči lahko zapustijo svoje leglo po starosti 12 tednov 
(kar navaja tudi Zakon o zaščiti hišnih živali). Do te starosti jih 
samica nauči osnovnih pravil preživetja, ki kasneje vplivajo tudi 
na vedenje in socializacijo mačke. Zato nikakor ni priporočljivo 
(celo kaznivo) mačje mladiče odvzeti iz legla pred 12. tednom 
starosti, čeprav že sami jedo.

Izrednega pomena je, da poskrbite za preventivni pregled, 
testiranje za levkozo in mačji aids, cepljenje ter sterilizacijo/
kastracijo. Muce se lahko praviloma sterilizirajo oziroma 
kastrirajo že takoj, ko dosežejo nad 1,2 kg. Čakanje na prvo 
gonitev ali starost 6 mesecev je nesmiselno in predstavlja 
tveganje za prenos nalezljivih bolezni. V kolikor vam obisk 
veterinarja predstavlja prevelik zalogaj, nas kontaktirajte in 

poskušali vam bomo pomagati po svojih najboljših močeh. V 
zadnjem času opažamo večje število zapuščenih ali izgubljenih 
mačjih mladičev, kar kaže na neodgovornost ljudi. Ena muca 
lahko ima v enem letu več kot 10 potomcev. Zato je bistvenega 
pomena, da se čim prej poskrbi za sterilizacijo oz. kastracijo. S 
tem preprečimo tegobe sebi in našim mucam pa tudi njihovim 
naslednikom.

Če ste še vedno mnenja, da so mačke pač mačke in se lahko 
nekontrolirano množijo, prenašajo z ene lokacije na drugo in 
same iščejo hrano in zavetje, si boste verjetno premislili ob 
prvem srečanju z eno izmed tegob, ki  lahko doletijo vas in/ali 
vaše druge hišne živali. Imeti popolnoma zdravega mačka, brez 
ustrezne oskrbe, je zgolj sreča. Če jo izzivamo, pa lahko hitro 
postane nesreča.

Zavod Muri

Vedno več jih je, odgovornih domov pa premalo!

Mesec požarne varnosti v našem društvu vsako leto vzamemo 
zelo resno. Tako smo tudi letos pripravili cel kup dejavnosti, s 
katerimi bomo zaznamovali ta mesec.

• 2. 10. 2021 med 10.00 in 12.00 v gasilskem domu v Prekopi 
– Pregled in prodaja gasilnikov

• 9. 10. 2021 ob 17.00 – Gasilska vaja gasilske mladine 
• 16. 10. 2021 ob 17.00 v gasilskem domu v Prekopi - 

Operativna vaja PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, predstavitev 
varne uporabe gasilnikov ter delavnica prve pomoči

• 23. 10. 2021 med 14.00 in 16.00 – Dan odprtih vrat gasilskega 
muzeja v Prekopi (organizirano v sodelovanju z ZKTŠ Vransko)

Poleg aktivnosti se bodo v tem 
mesecu izpeljali tudi: pregled 
hidrantnega omrežja, operativna vaja 
GPO Vransko ter še več dogodkov, o 
katerih vas bomo sproti obveščali.

Na pomoč!

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Oktober – Mesec požarne varnosti v PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
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S tem ko boste v svojih omarah 
pogrešali 1 (en) par moške obutve, ki 
jo boste podarili, boste razveselili 1 
(enega) moškega, ki si obutve ne more 

kupiti. Žalsko območno združenje 
RK bo socialno ogroženim moškim v 
skladišču z obutvijo podarilo zbrano 
obutev.

Moški si ne kupujejo toliko obutve kot 
ženske, zato je tudi toliko (kot ženske) 
ne morejo podariti. Medtem ko imajo 
v skladišču z obutvijo RKS – OZ Žalec 
dovolj ženske in otroške obutve, jim ves 
čas primanjkuje moške obutve, številk 
40 do 43.

Vzemite si čas, preglejte svojo obutev 
in tisto, ki je ne nosite več, oddajte 
v zabojnike Rdečega križa v Taboru, 
Šempetru, Gotovljah, Grižah, na Trju 
in Polzeli ter v Žalcu pred skladiščem 
RK, v Hmeljarski ulici 3. Hvala v imenu 
prejemnikov obutve.

RKS - OZ ŽALEC

Občina Vransko ob koncu leta podeljuje priznanje zlatim 
maturantom splošne in poklicne mature. Podatke 
najuspešnejših maturantov celjskih srednjih šol smo 
pridobili, obdarili pa bi radi vse, tudi tiste, ki ste kje drugje 
z odliko zaključili srednješolsko šolanje.

Zato prosimo vse dijakinje in dijake, ki so postali zlati 
maturanti šolskega leta 2020/21, da nam to sporočijo v 
tajništvo Občine Vransko na telefonsko številko 03 703 28 
00 ali po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si

Vsem, ki ste v preteklem letu zaključili šolanje na srednjih in 
poklicnih šolah, želimo veliko uspeha na nadaljnji življenjski 
poti.

Občinska uprava

1 par manj = 1 hvaležnost več

Zlati maturanti 2020/21
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Zavod sv. Rafaela Vransko, socialno, varstveno in 
zdravstveno delo ter druge dobrodelne dejavnosti, 
Vransko 144a, 3305 Vransko

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število 
delavcev: 1

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  
KUHAR ali DIETNI KUHAR

Opis del in nalog:
• pripravljanje živil in kuhanje jedi, diet in napitkov ter 

delitev obrokov hrane stanovalcem doma za starejše
• skrb za kakovostno in neoporečno prehrano 

stanovalcev
• čiščenje posode, pripomočkov in prostorov za 

pripravo hrane
• izvajanje del in nalog v skladu z delovnim planom, po 

navodilu nadrejenega 

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:  
KUHAR/DIETNI KUHAR

Trajanje zaposlitve:  
nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom
 
Vrsta zaposlitve:  
polni delovni čas, delo v dveh izmenah, tudi ob 
nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih

Zahtevane delovne izkušnje:  da, 7 let
Rok prijave kandidatov: do 7. 10. 2021

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

Kontaktna oseba delodajalca:  
mag. Mojca Hrastnik 03 703 42 25 ali 040 451 733  
info@nasdom-vransko.com 

Zavod sv. Rafaela Vransko, socialno, varstveno in 
zdravstveno delo ter druge dobrodelne dejavnosti, 
Vransko 144a, 3305 Vransko

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število 
delavcev: 1

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  
BOLNIČAR NEGOVALEC  F024002

Opis del in nalog:
• pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev 

doma za starejše
• pomoč pri premikanju v prostoru in prevozih 

stanovalcev
• transfer zdravstvenega materiala in stanovalcev
• opazovanje stanja stanovalcev in poročanje
• druge naloge 

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:  
BOLNIČAR NEGOVALEC, alternativna izobrazba tehnik 
zdravstvene nege

Trajanje zaposlitve:  
nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom
 
Vrsta zaposlitve:  
polni delovni čas, delo v treh izmenah, tudi ob nedeljah, 
praznikih in dela prostih dnevih

Zahtevane delovne izkušnje:  da, 6 mesecev

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/
kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: opravljeno 
pripravništvo, poznavanje geriatrije

Rok prijave kandidatov: do 7. 10. 2021

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

Kontaktna oseba delodajalca:  
mag. Mojca Hrastnik  
03 703 42 25 ali 040 451 733  
info@nasdom-vransko.com 

Objava prostega delovnega mesta oz. vrste dela

Objava prostega delovnega mesta oz. vrste dela



50 www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage žene, mamice, babice in prababice 

Olge Banović (Jernejkove Olge) iz Stopnika se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste jo 

pospremili na njeni zadnji poti.

Iskrena hvala za pomoč sosedom, Ivici Svet in družini 
Blatnik, Hinku Reberšku in vsem dobrim ljudem s Črete.

Žalujoči vsi njeni.

Mamica, pogrešamo te.

Srce je opešalo, 
dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

                                                                                            

                                                                                                             »Pesem je končana, toda melodija odzvanja dalje.«                                                                 

                                                       Irving Berlin 

  

 

       

 

      Poslovil se je Ljubomir Gosak, leta 2009 prejemnik plakete Občine Vransko za dosežke na področju 
podjetništva.  

      Bil je pobudnik in ustanovitelj podjetja GOMARK, d.o.o., v katerem je uporabil svoje bogato znanje in 
dolgoletne izkušnje na področju proizvodnje in trženja cepilnikov drv, gozdarskih vitel, stiskalnic za sadje   
in mlinov. Leta 1994 ustanovljeno podjetje danes široko paleto lastnih izdelkov uspešno trži na trgih 
Evrope in Severne Amerike ter je pomemben zaposlovalec v naši občini.  

      Kot dolgoletni član vaškega odbora Prekopa in Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik 
je aktivno deloval tudi v lokalni skupnosti.  

      Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 
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Prireditve v občini Vransko

OKTOBER 2021

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

2. 10. 2021
10.00-12.00

PREGLED GASILNIKOV Gasilski dom Prekopa–
Čeplje–Stopnik

PGD Prekopa–
Čeplje–Stopnik
(051 677 286)

2. 10. 2021
11.00

OBLETNICA PRVE FRONTALNE 
BITKE NA ČRETI

Čreta KOZB Vransko

4. 10. 2021
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Schwentnerjeva hiša
Občinska knjižnica 

Vransko
(03 703 12 80)

5. 10. 2021
10.30

Odprtje razstave 
LIKOVNI SPOMINI DEVETOŠOLCEV 2020-2021 Zavod sv. Rafaela ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

5. 10. 2021 Začetek bralnega projekta 
MALI SAVINJČANI BEREMO 2021/22

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

7. 10. 2021
18.00

Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem 
Lucijanom Zalokarjem 

TEK NA ROBU ŽIVČNEGA ZLOMA
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

18. 10. 2021
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Zavod sv. Rafaela
Občinska knjižnica 

Vransko
(03 703 12 80)

23. 10. 2021
14.00-16.00

Dan odprtih vrat ob mesecu požarne varnosti
OGLED GASILSKE ZBIRKE

Gasilska zbirka v PGD 
Prekopa–Čeplje–Stopnik

ZKTŠ Vransko,
PGD Prekopa–
Čeplje–Stopnik
(041 919 829)

31. 10. 2021
11.00 KOMEMORACIJA OB DNEVU 

SPOMINA NA MRTVE
Pri spomeniku padlih 

borcev na Gorici
Občina Vransko
(03 703 28 00)

Zlato pravilo vedenja je medsebojna strpnost, skrb za to, da bomo vedno 
videli resnico v drobnih delcih in iz različnih kotov ...
                    
         Mahatma Gandhi

Napovednik




