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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 22. DECEMBER 2016       Številka 62/2016 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2017 
 
2. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območja VR13-1h/SS8 – Dolinšek 

3. PRAVILNIK o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v občini Vransko  

ZAPISNIKI 
 
4. ZAPISNIK 14. redne seje občinskega sveta 
 
 

A K T I 

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2017 

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 in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 
90/15) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10,  53/10 in Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko št. 21/12 in 46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 
15. redni seji dne 13. 12. 2016 sprejel 

O D L O K  
o proračunu Občine Vransko za leto 2017 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2017 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

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

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2017  
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 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
  

73 PREJETE DONACIJE                                                                                            
730 Prejete donacije iz domačih virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                       

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
 

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 

              
2.704.955 
2.371.827 

 
2.016.052 
1.698.242 

           258.560 
54.750 

4.500 
 

355.775 
124.175 

 
2.700 

700 
3.000 

225.200 
 

8.883 
0 

                8.883 
                               

0 
                       0                             
                       0 

 
324.244             

            324.244       
 
 

2.632.872 
 

711.761 
           163.083   

24.370 
 

466.108 
20.200 
38.000 

 
970.513 
35.760 

532.684 
 

72.873 
 

329.196 
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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) 

 
900.135 
900.135 

 
  50.463 
36.760 

 
13.703 

 
72.082 
72.082 

       
  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2017  
v EUR 

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

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

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

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

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

 
0 

 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2017 
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 + 

            
100.000 

              
100.000  

              100.000  
             

 241.792                            
              

241.792 
              241.792 

 
- 69.710 

 
              
 

- 141.792 
             
 

- 72.082 
 
 

                72.265 
 
            

 

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

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za 
izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. 
Župan je odredbodajalec. 

4. člen 
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji 
prihodki: 
 
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 105/06), ki 
se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne 
varnosti; 
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se  
porabijo za financiranje investicij  v kanalizacijsko omrežje; 
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije-Regionalni 
center za ravnanje z odpadki (RCERO); 
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo;  
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s 
področnimi predpisi. 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki 
zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, 
ali ni izkazan v zadostni višini, se v  višini dejanskih prejemkov 
poveča obseg izdatkov  uporabnika in proračun. 
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se 
namensko prenesejo v proračun tekočega leta. 
 

5. člen 
(proračunski uporabniki) 

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

6. člen  
 (dodeljevanje sredstev in način porabe) 

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

7. člen 
(obveznosti uporabnikov sredstev) 

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

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna 
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi 
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika župan.  
 
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah 
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na 
posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s 
sklepom: 
 

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

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

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. 
 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji. 

9. člen 
 (pooblastila župana) 

 
Župan je pooblaščen, da: 

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

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

- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe; 
- odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne 

porabe, vendar ne več kot do 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega 
leta; 

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

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

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

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

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

 
10.  člen 

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

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

11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

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

12. člen  
(splošna proračunska rezervacija) 

 
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje 
posebej.  



Številka 62/2016 – 22. 12. 2016                                                                        URADNE OBJAVE Občine Vransko
 

4 | S t r a n  

 

Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med  letom izkaže, da niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče 
načrtovati. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 
% bilance prihodkov in odhodkov. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2017 znašajo 
10.000 EUR. 
 
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o 
njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom. 

 
13. člen 

(proračunski skladi) 
 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane 
po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2017 se oblikuje v višini 
28.000 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28.000 EUR. Župan in 
o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 
 
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega 
navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet. 
 
Proračunski rezervni  sklad v letu 2017 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 20.000,00 EUR. 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA 
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 
14. člen 

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

 
15. člen 

(načrtovanje likvidnosti proračuna) 
 
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost 
proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo 
denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna). 
 

Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih 
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb 
ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup 
kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga. 
 
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup 
kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi 
možnostmi določi za finance pristojni organ občine. 
 
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v 
sprejem županu. 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA 

 
16. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko 
občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar 
največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina kratkoročno lahko zadolži do višine 
100.000,00 EUR.  
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij 
v letu 2017 ne bo dajala poroštev. 
 

17. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg 

zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima 
občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in 
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, 
v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 
2017 ne smejo zadolževati.  
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
18. člen 

(začasno financiranje v letu 2017) 
 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2017, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

19. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok o proračunu in splošni del proračuna – zajet v odloku o 
proračunu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita 
na spletnih straneh Občine Vransko, www.vransko.si. 
 
Številka: 410/2016                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 12. 2016                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja VR13-1h/SS8 – Dolinšek 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine 
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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 15. redni seji dne 13. 12. 2016 sprejel 

O D L O K  
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja z oznako VR13–1h/SS8 – Dolinšek 
 

I. SPLOŠNO 

1. člen 
(splošno) 

S tem odlokom se določajo izvedbena izhodišča za del območja 
naselja Vransko z oznako VR13–1h/SS8 – Dolinšek. 

OPPN je izdelal ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek 
s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško, pod številko projekta 3/2016 - 
OPPN. 

2. člen 
(pravna podlaga) 

Pravna podlaga je OPN Vransko - Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko  (Uradni list RS, št. 38/08) 
ter Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07). 

3. člen 
(sestavni deli odloka) 

1. Tekstualni del 

2. Grafične priloge: 

- izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega 
prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na 
širšem območju, 
- območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem, 
- prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, 
- zazidalna oziroma ureditvena situacija, 
- prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro, 
- prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave, 
- prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, 
- načrt parcelacije. 

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA 

4. člen 
(območje urejanja) 

Območje urejanja zajema parc. št. 382/15, 382/16, 390/13 in 
390/14, vse k.o. Vransko. 

Velikost območja znaša 2780 m2. 

III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 

5. člen 
(opis prostorskih ureditev) 

Območje urejanja je namenjeno gradnji bivalnih objektov po 
klasifikaciji 11 (stanovanjske stavbe) – eno ali dvostanovanjske 
stavbe.  

Dopustne dejavnosti: 

- stanovanjska dejavnost z možnostjo terciarnih in kvartarnih 
dejavnosti, ki služijo potrebam tega območja. 

Dopustne gradnje: 

- gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih 
zakonito zgrajenih stavb, ki so v skladu z  namensko rabo 
območja, za pozidanost in oblikovanje oziroma za 
večstanovanjske objekte tudi v skladu z dovoljenim  
faktorjem izrabe parcele;         

 
- nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb v skladu z 

namensko rabo območja ter v skladu z višinskim gabaritom, 
dovoljenim za to območje spremembe namembnosti 
zakonito zgrajenih stavb pod pogojem, da je nova 
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja; 

 
- gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, 

ograj, postavitve začasnih objektov (razen objektov 
namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih 
obeležij in urbane opreme. Pomožni objekti za lastne 
potrebe se lahko izvajajo v okviru meril za pozidanost 
oziroma v skladu z dovoljenim faktorjem izrabe (FI). 

 

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO 
OBLIKOVANJE IN TOLERANCE 

6. člen 
(predvideni objekti) 

Na območju urejanja so predvideni naslednji objekti: 

- enodružinska stanovanjska hiša – ESH v gabaritih: 12,00 m 
* 8,00 m s toleranco 2,0 metra oz. do 37% glede na 
tlorisno površino (9,00 m * 13,00 m). 

- garaža - G v gabaritih: 6,00 m * 5,00 m s toleranco 2,0 
metra širine in hkrati se lahko po dolžini podaljša v skladu 
z linijo hiše, s tem se smiselno poveča površina (10,00 m * 
7,00 m). 

- nezahtevni objekti (NZO), so možni znotraj območja 
urejanja OPPN – ja in sicer tudi izven predvidenih lokacij 
obeh garaž, vendar znotraj linije, predvidene za 
nezahtevne in enostavne objekte. Za njih veljajo pogoji iz 
državnih uredb. 

7. člen 
(pogoji oblikovanja – splošno) 

Volumen hiš se oblikuje na podlagi določil OPN, in sicer na 
podlagi izhodišča za VR13-1h/SS8: arhitektura objektov je lahko 
sodobna, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in detajle 
krajevne arhitekture: sleme objektov je lahko vzporedno ali 
pravokotno na os ceste, v odvisnosti od zasnove. Streha: 
simetrična dvokapnica, naklon 35° in 45°, kritina opečna. 
Gabariti objektov: P+1, P+IP 

Razmerje stranic bo med 1 : 1,2 do 1 : 1,5. 

Volumen garaž naj sledi oblikovanju hiše.  

8. člen 
(pogoji oblikovanja – podrobno) 

ESH1 in EHS2: sleme mora biti orientirano v smeri vzhod – 
zahod ali sever jug, torej ali vzporedno lahko tudi pravokotno na 
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cesto, streha mora biti simetrična dvokapnica, z minimalnim 
naklonom 35 stopinj in maksimalnim 45 stopinj.  

Dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše 
stranice objekta, ter ne smejo bistveno porušiti ostalih razmerij 
na fasadah. Tloris je lahko tudi lomljen. S prizidavami se ne sme 
bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja.    

Streha je lahko zaključena s čopom. 

Dopustne so tudi frčade, le-te se naj stilsko prilagodijo okolici. 
Zgornji rob frčade ne sme biti višji od slemena objekta. Strehe 
nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha, kar pa ne 
velja za zimske vrtove. 

Možna je tudi kombinacija ravne strehe in strehe z naklonom. 

G1 in G2: sleme naj bo orientirano kot pri hiši, torej ali 
pravokotno, ali vzporedno s slemenom hiše, naklon pa naj po 
oblikovnem sistemu sledi naklonu hiše, torej je lahko tudi 
drugačen, vendar stilsko utemeljen.  

Lokacijski podatki posebnega dela projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja morajo vsebovati grafični prikaz analize 
okolice (lega stavb v prostoru, značilna razmerja stranic tlorisa, 
višine stavb, naklon streh, razporeditev okenskih odprtin na 
fasadi, arhitekturno oblikovanje območja), kjer se gradnja 
oziroma prostorska ureditev načrtuje, s katerim bodo utemeljene 
izbrane usmeritve za oblikovanje objektov. 

9. člen 
(pogoji izvedbe materialov in barv) 

ESH1 in ESH2: fasada je lahko moderna, v lesu, umetnih 
materialih (sestavljena fasada) in v umirjenih tonih.  

Barva mora sovpadati z okoliškimi objekti, s tem, da je lahko 
modernejše zasnovana, vendar v pastelnih ali svetlejših 
odtenkih, barve ne smejo biti kričeče.  

Barva kritine mora biti temna ali v rdečih odtenkih. 

G1 in G2: velja podobno kot pri hiši, oboje mora biti stilsko 
usklajeno.  

10. člen 
(faktor izrabe) 

Na območju urejanja OPPN je za posamezno parcelo lahko: 

- faktor zazidanosti maksimalno 0,40; 
- faktor izrabe 1,2. 

 
V. POGOJI ZA IZVAJANJE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV 
NA OBMOČJU UREJANJA 

11. člen 
(prometno omrežje) 

Cesta:  
Do območja je obstoječ dovoz, ki ima dovolj veliko kapaciteto za 
manevriranje in dostop z vsemi vrstami vozil. Širina uvoza na 
območje je cca 3,5 metre za posamezno parcelo.  

Mirujoči promet: 
Na območju urejanja je predvideno manevriranje avtomobilov, 
za kar so predvidene manipulacijske površine, ki omogočajo 
tako manevriranje kot mirujoč promet. 

 

12. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

Predvidena priključitev je: TP VRANSKO KOŠENINA: 012 : 
omarica bo prostostoječa. 

Mesto priključitve – NN izvod: 104: BAZEN 

Za napajanje v območju ureditve sta predvideni dve merilni 
mesti.  

Eno merilno mesto priključitve na električno omrežje je 
predvideno za napajanje za objekt ESH1. Predvidena priključna 
moč je 1*17kW oz. 1* 3*25 A. 

Drugo merilno mesto priključitve na električno omrežje je 
predvideno za napajanje za objekt ESH1. Predvidena priključna 
moč je 1*17kW oz. 1* 3*25 A. 

Za predvidena merilna mesta je potrebno predvideti 
prostostoječo priključno merilno omarico locirano ob dovozni 
cesti v skladu s priloženo zazidalno situacijo.  

V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja za objekte v območju OPPN si je potrebno od Elektra 
Celje d.d. pridobiti soglasja za priključitev na distribucijsko 
omrežje in izjavo o ustreznosti projektnih rešitev. 

Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih, za katera bodo 
izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije 
distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, 
ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 

Investitor si mora po končanem projektiranju pridobiti soglasja 
pristojnih soglasje-dajalcev. 

Pod NN nadzemnim mestom sta predvidena uvoza in zbirno 
mesto, tako da je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti višino 6 
metrov, v skladu s standardi in predpisi. 

13. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 

Meteorna in fekalna kanalizacija: 
Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. (V grafiki je izdelana 
varianta poteka kanalizacijskih vodov, ki pa se lahko pri 
projektiranju spremeni glede na zahteve). 

Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z 
Uredbo o  odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode 
(Url. RS. Št. 98/2015), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS 
št.: 64/2012, 64/2014 in 98/2015) ter Pravilnikom o tehnični 
izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih in komunalnih ter padavinskih voda (Ur.l. RS 
št. 66/2007, 16/2008). 

Čiste meteorne vode lahko ponikajo lokalno v podtalje ali se 
vodijo v površinski odvodnik (v meteorni kanal), onesnažene pa 
je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob. 

Projektant sekundarne kanalizacije mora pri projektiranju 
upoštevati zgornje navedbe. Možna so odstopanja od grafičnih 
prilog (projektiranje zadrževalnikov, zbiralnikov, itd), v skladu s 
potrebami in podatki, pridobljenimi s strani pristojnih služb 
(DRSV, geologija). 
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14. člen 
(splošni pogoji glede kanalizacije in vodovoda) 

Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije (tudi na hišnih 
priključkih) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov, ograj, 
drogov, itd… in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov. 

Trasa javnega vodovoda in kanalizacije naj se izbira po 
prometnih površinah (cestah). Že pri projektiranju vodovoda in 
kanalizacije pa se morajo predvideni hišni vodovodni in 
kanalizacijski priključki z izvedbo do priključnega mesta 
predvideti izven utrjenih površin. 

Pri projektiranju kanalizacije in vodovoda je potrebno upoštevati 
Uredbo o  odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode 
(Url. RS. Št. 98/2015), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS 
št.: 64/2012, 64/2014 in 98/2015) ter Pravilnikom o tehnični 
izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih in komunalnih ter padavinskih voda (Ur.l. RS 
št. 66/2007, 16/2008). 

Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in kanalizacije v 
območju občinskega podrobnega prostorskega načrta mora 
projektant sodelovati z upravljavcem javnega vodovoda in 
kanalizacije. Za ta namen se predvidijo skupni koordinacijski 
sestanki. 

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na 
vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi 
vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode. 

Odpadne fekalne vode se odvedejo v kolektor, odpadne 
meteorne ter vode za manipulativnih površin pa se najprej 
zberejo v zadrževalnik, katerega kapaciteta se predvidi v PGD 
dokumentaciji, presežek se odvede v meteorni kanal tik ob 
parceli. Za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo 
na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za 
pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.  

15. člen 
(vodovodno omrežje) 

Objekta ESH1 in ESH 2 se priključita na obstoječ vodovodni 
priključek ob parceli. 

Oskrba novih objektov z vodo se zagotovi preko zgrajenega 
javnega vodovoda v izvedbi PE  DN 90 mm, ki poteka severno 
od obravnavane parcele v cestnem telesu. Upoštevati je 
potrebno obstoječo poselitev na področju nove pozidave. 

Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se zaradi nepovratnega 
ventila v vodomerni garnituri ne bo kompenziralo v sistem 
javnega vodovoda, kar mora projektant upoštevati pri 
projektiranju interne vodovodne instalacije. 

Minimalni odmik vseh predvidenih objektov mora biti 3,0 m od 
javnega vodovoda. 

Vsi odcepi in priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih 
ventilov. 

Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. 

Montažo vodovodnega priključka lahko zagotovi le JKP Žalec 
d.o.o. ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec 
d.o.o.. 

16. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

Pri projektiranju TK omrežja se upoštevajo smernice Telekoma 
d.d. in Telemacha d.o.o. in sicer je v dokumentaciji PGD (PZI) v 
postopku pridobivanja GD potrebno izvesti priključitev na glavni 
vod v skladu s predhodno pridobljenimi pogoji, v kolikor se bodo 
objekti na območju OPPN priključili na TK omrežje. Pri vseh 
posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK 
omrežja, ter si pridobiti soglasje na projekt Telekoma d.d..  

Prav tako je izvajalec pri gradbenih delih dolžan izvajati zaščitne 
ukrepe za varovanje KKS kablov v lasti Telemach d.o.o. pri 
projektiranju je potrebno upoštevati projektne pogoje, v smislu 
uskladitve z ostalimi soglasodajalci.  

17. člen 
(ravnanje z odpadki) 

Za vsako parcelo se predvidi zbirno mesto za odpadke tik ob 
dovozu, ki se v projektu PGD dimenzionira tako, da je mogoče 
nemoten odvoz smeti. 

V projektu PGD je potrebno zbirno mesto, ki je hkrati odjemno 
mesto projektirati tako, da bo zadoščeno vsem navedbam iz 
smernic oziroma projektnih pogojih SIMBIO, d.o.o..  

Zbirno/odjemno mesto je predvideno tik ob dovozu do obeh 
objektov in sicer ob upoštevanju pogojev iz smernic: 

- estetskim, higiensko-tehničnim in varnostnim pogojem,  
- ne bo oviralo prometa, 
- strmina bo max. 15% in min. 4%, med Z/O mestom ne bo 

robnikov in drugih ovir, 
- širina Z/O mesta bo za 0,5 metra večja kot širina zabojnika,  
- vrata med Z in O mestom niso predvidena (Z in O mesto je 

eno), 
- tla morajo biti odporna na obrabo in nedrseča.  
 

 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
 

18. člen 
(varstvo zraka) 

Povprečna letna temperatura zraka na območju urejanja znaša 
med 8° in 10° C. Potrebno je zagotoviti ustrezne naprave, ki 
bodo ohranjale temperaturo za določne potrebe znotraj objektov. 

Pri projektiranju objektov je potrebno tehnološke procese 
načrtovati tako, da ne bodo negativno vplivali na zrak (brez 
prašnih delcev in izpustov nevarnih plinov). 

19. člen 
(padavine) 

Povprečna letna količina padavin na območju urejanja je 1400 – 
1500 ml. 

Potrebno je zagotoviti ustrezne zadrževalnike pri projektiranju 
objektov, v kolikor bi se izkazalo, da se odvečna voda ne more 
zadrževati na območju. Odvodnjavanje je sicer predvideno preko 
meteorne kanalizacije. 

20. člen 
(potres) 

Projektni pospešek tal na območju urejanje je 0,15 g. 
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Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati potresno 
ogroženost v skladu s pravilniki o projektiranju stavb. 

21. člen 
(poplave) 

Območje urejanje se nahaja na območju porečja Bolske, vendar 
izven območja katastrofalnih poplav ali erozije. 

22.  člen 
(aglomeracija) 

Območje urejanja se delna nahaja na območju aglomeracij, ki 
oskrbuje od 0 – 2000 prebivalcev. Oskrba s pitno vodo mora 
potekati nemoteno. Na območju urejanja ni dovoljeno postavljati 
naprav, ki bi kakorkoli škodovale ali ogrožale območje v smislu 
zagotavljanja oskrbe s pitno vodo. 

 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
23. člen 

(varstvo pred požarom) 

Za območje predvidenega OPPN je pri načrtovanju smiselno 
upoštevati določila Zakona o požarni varnosti in Pravilnika o 
požarni varnosti, ki določata, da je pri načrtovanju posameznih 
objektov potrebno upoštevati zlasti: 

- odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za 
preprečevanje širjenja požara, 

- potrebno skupno količino vode za gašenje, ki predstavlja 
pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodo-oskrbe 
obravnavanega območja, hidrantno omrežje mora 
izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete, 

- intervencijske in postavitvene površine za gasilce v skladu 
z veljavnim standardom, 

- povečana možnost nastanka požara zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, 

- možnost širjenja požara med posameznimi objekti. 

- vse tehnološke odplake je potrebno kemično očistiti in le 
take odvesti v odvodnik odpadnih vod v kolikor se kasneje 
predvidi to vrstne dejavnost.  

 
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA  

24. člen 
(etapnost gradnje) 

Območje OPPN se lahko rešuje fazno, torej po en stanovanjski 
objekt na podlagi PGD projektne dokumentacije. Garaže in 
nezahtevni objekti se lahko obdelajo v skupni PGD 
dokumentaciji ali kasneje.  

 
IX. KONČNE DOLOČBE 

25. člen 
(vpogled v OPPN) 

OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Vransko 
in pri Upravni enoti Žalec. 

26. člen 
(nadzor) 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 

27. člen 
(pričetek veljavnosti) 

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

Številka: 35058-01/2016                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 12. 2016                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 15. 
redni  seji dne 13. 12. 2016 sprejel 

 
P R A V I L N I K 

o sofinanciranju  malih komunalnih čistilnih naprav 
in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo  

v občini Vransko 
 

1. člen 
(namen) 

 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek 
dodelitve sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 
naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko. 

2. člen 
 
1. Občina Vransko kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska 
sredstva za namen sofinanciranja nakupov in vgradenj 
individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski 
enot (PE) in  hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo. 
 
2. Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč se 
določi v proračunu občine za posamezno leto. 
 

3. člen 
(upravičenci do proračunskih sredstev) 

 
1. Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo: 
- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja 
javnega kanalizacijskega omrežja; 
- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. 
 
2. Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo znotraj 
aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna izgradnja 
gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
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4. člen 
(splošni pogoji in omejitve) 

 
1. Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 
 

- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja, 
morata biti postavljena na območju občine Vransko; 

- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, mora 
biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje 
(imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo o 
uporabnem dovoljenju na podlagi določil prvega odstavka 
197. člena ZGO-1; 

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

- lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu GJS 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti ukinjena 
obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca GJS; 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno pozitivno 
oceno obratovanja izvajalca GJS. 

 
2. Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 
 

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

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

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno pridobiti 
sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem 
pravilniku le enkrat; 

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

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

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

 
5. člen 

(upravičeni stroški za dobavo in vgradnjo MKČN  in višina 
sofinanciranja) 

 
1. Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN  so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka  ni upravičen 
strošek. 
 
2. Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni stroški 
iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino 
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim Odlokom o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09) odmerjen za 
predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na javno 
kanalizacijsko omrežje. 

3. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
4. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100%  upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500 €. 
 
5. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih enot, 
je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.500€ za prvo  enoto in ne več kot 750 € za vsako naslednjo 
enoto. 
 

6. člen 
(upravičeni stroški za izvedbo hišnega priključka in višina 

sofinanciranja) 
 

1. Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja hišnega 
priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. 
 
2. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja hišnega črpališča oziroma izvajalca del. 
 
3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega črpališča 
za enostanovanjski objekt znaša 300 €. 
 

7. člen 
(postopek dodelitve sredstev) 

 
1. Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč se 
določi v proračunu Občine Vransko za posamezno leto. 
 
2. Dodelitev sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč 
se izvede na osnovi javnega poziva po tem pravilniku, s katerim 
se določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih 
sredstev. Javni poziv se izvede enkrat letno in se objavi v 
uradnem glasilu občine Vransko – Občinski informator ter na 
oglasni deski Občine Vransko. 
 
3. Javni poziv mora vsebovati: 

- namen za katerega se sredstva dodeljujejo, 
- višino razpisanih sredstev, 
- pogoje in merila za dodelitev sredstev, 
- pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji, 
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi, 
- naslov za vložitev vloge, 
- rok za vložitev vloge in  
- postopek obravnave vloge. 

 
4. Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev je možno oddati na 
Občini Vransko za tekoče proračunsko leto in po objavi javnega 
poziva, vendar najkasneje do poteka roka javnega poziva. 
 
5. Vloge se obravnava po vrstnem redu oddaje in do porabe 
sredstev v proračunu, ki so namenjana za sofinanciranje 
izgradnje MKČN in hišnih priključkov. V primeru, da na javni 
poziv prispe več vlog kot je rezerviranih sredstev za tekoče 
proračunsko leto se le-te avtomatsko uvrstijo v naslednje 
proračunsko leto. Če vloga ob vložitvi ni popolna se vlagatelja 
pozove k dopolnitvi vloge, če vloge ne dopolni v predpisanem 
roku se nepopolna vloga s sklepom zavrže. 
 
6. O dodelitvi nepovratnih sredstev odloči strokovni sodelavec 
na podlagi vloge in tehničnih podatkov glede možnosti 
priključitve na javno kanalizacijo, ki jih predhodno poda izvajalec 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na 
odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
župan Občine Vransko. Na odločbo druge stopnje pritožba ni 
možna. 
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7. Upravičenca za nepovratna sredstva se pozove k podpisu 
pogodbe. Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni 
stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in 
obveznosti pogodbenih strank. 
 
8. Dodeljena sredstva se izplača na račun upravičenca po 
podpisu pogodbe o sofinanciranju izgradnje MKČN ali hišnega 
črpališča in petnajsti dan po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev. 
 

8. člen 
(hramba dokumentacije) 

 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji najmanj 
5 let. 
 

9. člen 
(nadzor in sankcije) 

 
1. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev lahko izvaja 
strokovna služba občinske uprave ali nadzorni odbor Občine 
Vransko. Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
2. Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena ali 
je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva iz naslova subvencij 
vključno z zakonitimi obrestmi od dneva izplačila do dneva 
vračila sredstev. 
 
3. V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let. 
 

10. člen 
(končna določba) 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 3543/2016                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 12. 2016                               Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta  

Z A P I S N I K 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
 
ki je bila v torek, 25.10.2016, 20. uri v dvorani Inovacijskega 
centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Marjan Pečovnik, Jože Matko, Vid Križnik, Alenka 
Lebeničnik, Ervin Pepel, Monika Vrankar, Ksenija Rovan Krivec, 
Sonja Cencelj in Ivan Kokovnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič in Mateja Godler 
-  mediji: Ksenija Rozman 

 
 

• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo 
glasovanje za sprejem dnevnega reda:  11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 174 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red  14. 
redne seje, kot sledi:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.9.2016 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2016 - redni postopek (obravnava in sprejem) 
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2017 – redni 
postopek (I. branje) 
5. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju občine Vransko– hitri 
postopek 
6. Pravilnik o sofinanciranju hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko 
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2017 
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2017 
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2017 
10. Sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine 
odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so 
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti 
11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet ZKTŠ 
Vransko 
12. Zamenjava člana Vaškega odbora Tešova za območje 
Jeronim (del) 
13. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.9.2016 
 
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.9.2016: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 175 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnika 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 20.9.2016 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji 
svetniki: 
 
1. Monika Vrankar  
- Podala je pisno pobudo podpisanih Zupanc, Slapnik in Brvar za 
asfaltiranje ceste v Zaplanini JP št. 916 151 ( odcep Kamnik) in 
GC št. 093 103 (odcep Kamnik). 
 
Župan je odgovoril, da glede na sprejeto povprečnino in na 
sprejete programe v občini za enkrat žal ni možnosti asfaltiranja 
omenjenih odsekov. 
 
2. Alenka Lebeničnik 
 - Kdaj bo objavljen razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko za leto 
2017? 
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Župan je odgovoril, da bo razpis objavljen v oktobrski številki 
Informatorja. 
- Kaj se dogaja na regionalni cesti R2-447 na relaciji Ločica – 
Trojane, kjer trenutno potekajo dela, ali je to predpriprava za nov 
asfalt? 
 
Župan je odgovoril, da naj bi na tem odseku preplastili 2 km 
ceste, kdaj pa se bo ta preplastitev izvedla pa ni znano. 
 
3. Marjan Pečovnik 
 - Podal je pobudo za čiščenje meteornih jaškov v trgu Vransko. 
 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda prenesla pristojni službi. 
 
4. Vid Križnik 
- Kaj se dogaja z obnovo mostu na regionalni cesti R2-447 v 
naselju Brode, kjer je še vedno omejitev 40 km/uro, ali se je 
obnova zaključila? 
 
Župan je odgovoril, da najbrž še ni bilo prevzema del, zato 
verjetno še tudi niso odstranili znaka za omejitve hitrosti. 
 
K točki 3 Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za 
leto 2016 - redni postopek (obravnava in sprejem)                    
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mihaeli 
Zupančič, ki je občinski svet seznanila s predlogom Odloka o 
rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2016, nato je odprl 
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko.  
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 176 
Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Vransko za leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2017 – 
redni postopek (I. branje) 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mihaeli 
Zupančič, ki je občinski svet podrobno seznanila s predlogom 
Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2017, nato je odprl 
razpravo v kateri je sodeloval svetnik Jože Matko.  
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proračunu občine 
Vransko za leto 2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 177 
Občinski svet Občine Vransko sprejme predlog Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2017 v 1. branju ter ga 
posreduje v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način, v času od 2.11.2016 do 2.12.2016 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih 
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine 
Vransko– hitri postopek 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali svetniki Ivan Kokovnik, Jože Matko, Ervin Pepel in 
svetnica Alenka Lebeničnik.  
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu: 
1. Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju občine Vransko po hitrem postopku: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 178 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o načinu 
opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb rednega 
vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih 
površin na območju občine Vransko po hitrem postopku. 
 
 in 
 
2. Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju občine Vransko v predloženem 
besedilu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 179 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o načinu 
opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb rednega 
vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih 
površin na območju občine Vransko v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 6 Pravilnik o sofinanciranju hišnih črpališč za 
fekalno kanalizacijo v občini Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo v kateri je 
sodelovala svetnica Alenka Lebeničnik, ki je podala pobudo, da 
se v pravilnik uvrsti še sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 
naprav. Ostali svetniki so se s pobudo strinjali, zato je župan 6. 
točko dnevnega reda prekinil in predlagal nadaljevanje 
obravnave na naslednji seji z dopolnjenim predlogom pravilnika, 
ki ga pripravi občinska uprava. 
 
K točki 7 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2017 
 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni 
nihče sodeloval.  

Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o povprečni gradbeni 
ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2017: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 180 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o povprečni 
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 
2017 v predloženem besedilu. 
 
K točki 8 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje  
Občine Vransko za leto 2017 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri je 
sodeloval svetnik Ivan Kokovnik. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o vrednosti točke za 
določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2017: 10 glasov ZA, 1 glas 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 181 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o vrednosti 
točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za območje  Občine Vransko za leto 2017 v 
predloženem besedilu. 
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K točki 9 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2017 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo v kateri sta svetnici 
Sonja Cencelj in Ksenija Rovan Krivec podali pobudo za 
povišanje denarnih sredstev, ki so namenjena za pomoč 
novorojenčkom. Župan je predlagal da se znesek za 1. otroka, ki 
sedaj znaša 132€ spremeni na 150€, ostali zneski pa se 
sorazmerno povišajo.  
 
Svetniki so se s predlogom strinjali, zato je sledilo glasovanje o 
predlogu Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2017, po predlogu župana: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 182 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko 
za leto 2017. Višina enkratne denarne pomoči novorojencem 
v Občini Vransko se za leto 2017 določi v naslednji višini: 
- 150,00 EUR neto 1. novorojencu v družini 
- 250,00 EUR neto 2. novorojencu v družini 
- 350,00 EUR neto 3. novorojencu v družini 
- 400,00 EUR neto-vsakemu naslednjemu novorojencu v 
družini. 
 
K točki 10 Sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine 
odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so 
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri  ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o višini subvencioniranja 
cene omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode za 
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih 
dejavnosti: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 183 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o višini 
subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in čiščenja 
odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti v višini 30% od 1.1.2017 
dalje v predloženem besedilu. 
 
K točki 11 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet 
ZKTŠ Vransko 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, ter  predal besedo 
predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec. Komisija  je 
predloge obravnavala  na svoji 8. redni seji dne 24.10.2016.  
 
Sledilo je glasovanje o predlogu predstavnikov v sveta Zavoda 
za kulturo, šport in turizem Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 184 
Občinski svet Občine Vransko je potrdil predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve,  imenovanja in priznanja, da se 
v svet Zavoda za kulturo šport in turizem Vransko, kot 
predstavnike ustanovitelja, za pet letno mandatno obdobje s 
pričetkom 6.12.2016 imenujejo naslednji člani: 
- Damijana Podbregar, Vransko 14 
- Boris Križnik, Vransko 133/a in  
- Valerija Jerman, Vransko 89. 
 

K točki 12 Zamenjava člana Vaškega odbora Tešova za 
območje Jeronim (del) 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo svetniku 
Jožetu Matku, ki je bil dne 5.10.2016 prisoten na sestanku 
vaškega odbora Tešova, ta je občinski svet seznanil z razlogom 
za zamenjavo člana vaškega odbora Tešova za območje 
Jeronim (del), nato je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu zamenjave člana Vaškega 
odbora Tešova za območje Jeronim (del): 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 185 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se 
namesto dosedanjega člana vaškega odbora Tešova za 
območje Jeronim (del), Matjaža Ahaca, v vaški odbor 
Tešova imenuje Boštjan Janež, Jeronim 28b. Sklep se 
sprejme v predloženem besedilu. 
 
K točki 13 Razno 
 
Župan je podal informacije z zvezi s problematiko strelišča 
Jeronim in v zvezi z izvajanjem dejavnosti in pridobivanjem 
dovoljenj za obrat za razstavljanje ter zbiralno mesto vozil 
podjetja Global avto d.o.o. v trgu Vransko. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.35. 
 
Številka: 0320/2016                                             
Vransko, 25. 10. 2016  
 
Zapisala:                                                   Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r.      

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

DEL SVOJE DOHODNINE LAHKO NAMENITE 
NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM 

Na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini lahko vsak državljan 
do 0,5 % svoje dohodnine nameni nepridobitnim organizacijam, 
ki delujejo v javnem interesu ali je njihova dejavnost dobrodelna 
(npr. humanitarnim in dobrodelnim organizacijam, prostovoljnim 
gasilskim društvom itd.). Takšna donacija vas nič ne stane, saj 
gre ta denar sicer v državni proračun.  

Seznam upravičenih organizacij najdete na spletni povezavi: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-2249-p1.pdf 

Nato izpolnite za to namenjen obrazec, ki ga najdete na spletni 
povezavi: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/P
odrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_
za_donacije_dec2014.pdf  

S seznama lahko izberete največ 5 organizacij, katerim lahko 
skupaj namenite do 0,5 %. 

Izpolnjen obrazec oddate ali pošljete na pristojni finančni urad. 
Za občane občine Vransko je to Finančni urad Celje, p. p. 2399, 
3102 Celje, ki ima sedež na Aškerčevi ulici 12, Celje. 

Obrazec oddate do 31. 12.. Zahteva nato velja za vsa nadaljnja 
leta, za katera vam bo odmerjena dohodnina, dokler zahteve ne 
prekličete ali spremenite. 


